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Apresentação 7

Em dezembro de 1996, foi promulgada a Lei n. 9.394, que esta-
belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a popularmente
conhecida LDB 9.394/96. Em suas “Disposições Transitórias”, ela
estabelece: “Artigo 87: É instituída a Década da Educação, a iniciar-
se um ano a partir da publicação desta Lei”. No parágrafo 4 deste
Artigo, ela afirma: “Até o fim da Década da Educação somente se-
rão admitidos professores habilitados em nível superior ou forma-
dos por treinamento em serviço”.

Por ocasião da promulgação da Lei, o Brasil comemorava a uni-
versalização do ensino fundamental e apontava para a necessidade
de se estabelecer as bases nacionais para a melhoria da sua qualida-
de, sendo a valorização dos docentes da educação básica um dos
principais pilares. Desde então, ampliou-se e se fortaleceu o debate
sobre a educação do mesmo modo que se ampliou a crença de que
por meio dela seria alcançada a tão desejada reconstrução social. Pa-
lavra mágica no discurso cotidiano, a educação tem sido vista, há
muito tempo, como elemento-chave no combate aos problemas com
que sociedades modernas têm se defrontado, como os transtornos e
as aflições de um cotidiano atormentado por exclusão social, precon-
ceito, violência, desemprego, crise dos valores, ausência de limites.

Mas, para além das expectativas nelas depositadas, sobretudo
nos nossos dias, quais são as reais possibilidades de a educação e a
escola corresponderem às demandas postas pela sociedade? Que
avanços podem ser apontados nos processos de escolarização que,
a despeito de problemas de toda ordem, têm permitido significati-
vas mudanças nos indicadores educacionais brasileiros? Mas a que
limites a escola está submetida nesse país de dimensões continentais,
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marcado por profundas desigualdades sociais e tamanha diversi-
dade cultural e que necessita, hoje, de pelo menos 250 mil professo-
res habilitados para atender às quatro séries finais do ensino fun-
damental e ao ensino médio? Que condições concretas conformam
o trabalho dos educadores no mesmo mundo conturbado que espe-
ra pelas respostas positivas da educação?

Essas e outras questões foram debatidas no seminário “Forma-
ção de Professores para a Educação Básica: dez anos da LDB”, rea-
lizado na UFMG, no período de 29 a 31 de agosto de 2007, por pro-
fessores, pesquisadores e dirigentes de diversas entidades
político-pedagógicas que agregam profissionais do ensino de todo
o País. Os elementos centrais desse debate estão nas páginas a se-
guir. Nossa expectativa é que ele nos permita ampliar o entendi-
mento de uma questão duplamente desafiadora. Por um lado, a
compreensão dos múltiplos fatores internos e externos à escola que
fazem da educação uma questão bem mais complexa do que faz
supor o tratamento que lhe tem dispensado o senso comum. Por
outro lado, o empreendimento de um projeto pedagógico de di-
mensão nacional que nos permita de fato superar os mais elemen-
tares problemas que desafiam os professores da educação básica no
seu cotidiano, entre eles, permitir que seus alunos dominem as exi-
gências básicas relativas à leitura e à escrita.

Como organizador do seminário, expresso minha gratidão a
todos os colegas que disponibilizaram parte do seu tempo para tra-
zer sua contribuição ao debate. Como organizador do livro, espero
que ele constitua efetivamente um efeito multiplicador dos temas
debatidos e permita, mesmo ao leitor que presenciou os debates,
uma fruição com mais vagar do enorme conjunto de fatores com
que nos ocupamos durante intensos três dias de profunda reflexão
sobre o assunto. Como leitor em primeira mão dos textos que com-
põem essa coletânea, recomendo-os a todos aqueles que desejarem
ir além da genérica e corrente formulação segundo a qual a educa-
ção é o antídoto para todos os males que nos afligem. Não seria ela
também expressão dos problemas que tenta combater? E não seri-
am os próprios professores da educação básica os primeiros a se-
rem afetados por esses problemas?
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de dezem-
bro de 1996, mudou de forma substantiva o funcionamento dos
sistemas educacionais no Brasil. Para uma discussão desses im-
pactos gerais o leitor pode consultar Cury (1997) e as referências
lá registradas. O objetivo deste texto é bem mais restrito, i.e., re-
fletir sobre o papel da avaliação educacional atribuído pela nova
lei e como essas mudanças devem afetar a formação dos docentes.
Mas mesmo com esta restrição, o tema ainda é muito vasto e pre-
cisa ser mais bem delimitado.

O primeiro artigo da LDB define a educação como o conjunto
dos processos formativos que se “desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade ci-
vil e nas manifestações culturais”. A análise deste artigo mostra
que o legislador assume que a educação humana nunca termina,
só sendo interrompida pela morte. Este texto, entretanto, trata
apenas do aprendizado, processo que termina quando o objetivo
educacional posto é alcançado. De forma particular considera os
aprendizados, cognitivos ou não, que ocorrem nas instituições de
ensino. A aquisição desses aprendizados constitui a educação es-
colar, objeto da LDB. Finalmente, este texto trata apenas do ensi-
no básico.

Nem todas as competências básicas podem ou devem ser en-
sinadas na escola. Mas há uma clara expectativa social em relação
a algumas competências, cujo aprendizado a escola deve oportuni-
zar. Para fixar as idéias, este texto usa a metáfora da compreensão

A avaliação educacional
e a formação docente

José Francisco Soares



10 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

leitora. A aquisição dessa habilidade é tomada como resultado esco-
lar primordial e servirá de referência para toda a discussão subjacen-
te. Assim, assume-se que todos os estudantes que freqüentam as esco-
las básicas brasileiras deveriam, ao fim de seu período escolar,
dominar a competência leitora em nível adequado para sua inser-
ção social crítica e acesso a um trabalho digno.

As famílias dos estudantes têm grandes expectativas sobre o
aprendizado de seus filhos, como mostrou recentemente a pesqui-
sa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP). Além disso, a centralidade do apren-
dizado é questão muito atual, pois o MEC acaba de lançar uma
iniciativa denominada “Todos pela Educação”, cuja primeira meta
é “Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados
concretos a atingir”.

No entanto, a idéia latente nessa meta, de que a adequação
escolar tem resultados que podem e devem ser acompanhados,
só muito lentamente está sendo assimilada pelo sistema escolar
e pelos centros formadores dos professores. O uso do aprendiza-
do dos alunos para avaliar a escola e os sistemas educacionais é
opção metodológica ainda polêmica que encontra muita resis-
tência entre os professores e gestores dos sistemas escolares. Ar-
gumentos bem-estruturados contra esta posição podem ser en-
contrados em Lessard e Meirieu (2005). Por outro lado, mesmo
organismos internacionais, que até pouco tempo silenciavam
sobre essa discussão, têm se manifestado recentemente de forma
enfática a favor do aprendizado. A UNESCO recentemente esta-
beleceu que o direito a educação não se restringe mais apenas ao
acesso a uma escola, inclui também o aprendizado. Em uma lin-
guagem ainda mais assertiva diz que o direito ao aprendizado é
um direito humano.

Diante disso, esse direito é ainda construído assumindo-se
que aprender é um direito do aluno e que o aprendizado do alu-
no, tomado como resultado escolar, é primeiramente uma exi-
gência da cidadania, ainda que tenha outras finalidades igual-
mente importantes, como capacitar o estudante para o mundo
do trabalho. Para verificar se esse direito está sendo atendido, a
LDB instituiu as avaliações, palavra que é usada 27 vezes no tex-
to da lei.
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Avaliação educacional

O conceito de avaliação educacional assume na literatura edu-
cacional vários significados. Aqui vamos distinguir as avaliações
dos alunos feitas na sala de aula pelo professor das avaliações de
escolas e sistemas educacionais.

Alunos

Existe uma ampla literatura sobre os diferentes formatos que a
avaliação do aluno, como etapa assessória ao processo de ensino-
aprendizagem, pode assumir. Esse tipo de avaliação é função do
professor e, nesse sentido, todo aluno tem o direito de ser avaliado.
Só assim é possível conhecer seu grau de sucesso na aprendizagem,
as lacunas no seu desempenho, e corrigi-las no processo, isto é, ain-
da durante o ano letivo. Oliveira e Chadwick (2001) apresentam os
seguintes objetivos para essas avaliações:

� Identificar que determinado aluno ou grupo de alunos não
tem base suficiente para compreender determinado tópico ou
unidade.

� Identificar que o aluno ou grupo de alunos não possui os pré-
requisitos para compreender a unidade avaliada.

� Identificar que o aluno não aprendeu por causa do método,
da forma ou do ritmo como o assunto foi abordado ou por
falta de prática do que foi aprendido.

Esses autores listam ainda várias decisões que podem ser to-
madas com as informações obtidas.

� Não fazer nada, esperando que o aluno aprenda no decorrer
da unidade seguinte.

� Estratégias de recuperação dos pré-requisitos seguidas de nova
oportunidade para o aluno demonstrar que aprendeu.

� Estratégias de consolidação da “base” que está faltando – se
tratar de conhecimentos específicos que o aluno nunca apren-
deu ou não domina bem.

� Exercícios ou atividades adicionais que permitam ao aluno
praticar e aplicar o que foi aprendido ou adquirir maior rit-
mo e proficiência no uso do que foi aprendido.
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� Estratégias que ajudem o aluno a melhorar seu ritmo de lei-
tura com compreensão.

� Re-ensinar, usando métodos ou técnicas diferentes.

� Re-enturmar o aluno, caso a falta de base denuncie lacunas
mais profundas.

Todos os cursos de formação docente incluem disciplinas sobre
esse tipo de avaliação. Não se pretende aqui, além de enfatizar a im-
portância desse tema para a formação docente, discutir com mais
detalhes essa vertente da avaliação. Registre-se apenas o desserviço
feito aos alunos de sistemas educacionais que baniram a avaliação
dos alunos sem colocar no lugar nenhuma outra forma de diagnósti-
co de suas dificuldades. Naturalmente essa decisão fere o direito dos
alunos. Outros detalhes podem ser encontrados na vasta literatura
nacional sobre o tema, por exemplo, em Luckesi (2000) ou Hadji (2001).

Escolas e sistemas de ensino

A LDB define “sistemas de ensino” como um conjunto de escolas,
agregando-as nos sistemas municipais, estaduais e federal. Tanto para
a avaliação de escolas individuais como para os seus respectivos siste-
mas, todo projeto de avaliação educacional coleta dados os alunos. No
entanto, diferentemente da avaliação dos alunos em sala de aula, que
pode ser feita por observação, a avaliação de escolas e de sistemas exi-
ge o uso de instrumentos padronizados. Isso é uma resposta ao fato de
que na escola e, principalmente, no caso de sistemas de ensino, são
muitos os alunos que devem fornecer a informação sobre a situação de
seu aprendizado. Os instrumentos para essas avaliações são desenvol-
vidos com grande cuidado, sendo suas questões pré-testadas antes de
ser utilizadas. Mas seu formato, freqüentemente constituído de itens
de múltipla escolha, limita o tipo de conteúdos ou habilidades que
podem ser testadas. Assim, embora produzindo informações fidedig-
nas e não-viciadas, as avaliações sistêmicas consideram apenas parte
do que o aluno deve aprender, não havendo substituto para o monito-
ramento do aprendizado do aluno feito individualmente pelo seu pro-
fessor como parte do processo de ensino-aprendizagem.

Mesmo com essa limitação, as avaliações sistêmicas são muito úteis,
fundamentais até, pois apenas elas permitem verificar o grau de su-
cesso das escolas de um sistema, produzindo informações úteis para a
melhoria da gestão e do projeto pedagógico de escolas específicas. As
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avaliações do ensino básico brasileiro usam cada vez mais freqüente-
mente a escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

A métrica do SAEB

O SAEB desenvolveu uma forma de se medir o nível de domí-
nio da compreensão leitora e matemática adequada para alunos de
4ª e 8ª série do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Esse
instrumento é denominado “métrica ou escala do SAEB”. Essa es-
cala usa valores de 0 a 500, e os pontos da escala acima de 150, até
400, em intervalos de 25 pontos, têm uma interpretação pedagógica,
disponível no sítio do INEP. Além disso, ao lermos tabelas com re-
sultados do SAEB devemos lembrar que, de forma muito aproxima-
da, 20 pontos na escala SAEB equivalem a um ano de escolarização.

Para os propósitos deste artigo basta, entretanto, saber que se
trata de uma métrica única para os diferentes anos, o que permite
verificar os ganhos observados entre uma série e outra. Além disso,
a escala é usualmente dividida em níveis. Infelizmente não há acor-
do sobre quais níveis usar. Grupos diferentes sugerem o uso de ní-
veis diferentes, como observado por Júdice (2006).

As metas estabelecidas no âmbito do “Compromisso Todos pela
Educação” estão ganhando proeminência, embora consistam ape-
nas de um valor acima do qual se espera que 70% dos alunos brasi-
leiros estejam no ano de 2021, bicentenário da independência.

É ilustrativo verificar a distância em que o ensino brasileiro se
encontra do atingimento dessas metas.

Série Metas Todos pela Educação % atual

4ª EF MAT 225 15,10

8ª EF MAT 300 35,94

3ª EM MAT 350 26,92

4ª EF LP 200 25,57

8ª EF LP 250 14,70

3ª EM LP 300 12,77

Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1

Metas de aprendizagem e percentual de alunos
brasileiros com proficiência acima da meta em 2003.
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Considerando a importância dessa métrica para a análise da
situação das escolas e dos sistemas educacionais brasileiros, to-
dos os docentes do ensino fundamental e médio deveriam co-
nhecê-la. Afinal, é razoável esperar que os docentes entendam a
escala na qual o sucesso de sua escola será verificado. Infeliz-
mente até aqui esse conhecimento tem ficado restrito aos grupos
que conduzem as avaliações, fato que tem impedido que os re-
sultados obtidos sejam usados para a melhoria do aprendizado
dos alunos. Há muito que fazer na área de entendimento e di-
vulgação da métrica do SAEB. O primeiro passo é vencer a idéia
de que essas medidas não são necessárias para a análise do siste-
ma educacional ou sua melhoria. Os exemplos das próximas se-
ções mostram algumas de suas utilidades.

Estudos de tendência

A existência da métrica do SAEB e seu uso pelo Governo Fede-
ral no SAEB e, mais recentemente, na Prova Brasil tem viabilizado
um conhecimento bastante detalhado da situação do aprendizado
dos alunos do ensino fundamental e médio. Esse conhecimento pode
ser sintetizado de várias formas. O Gráfico 1 mostra o nível de do-
mínio da competência leitora dos alunos brasileiros para cada um
dos anos de realização do SAEB. Pode-se notar que não houve me-
lhoria nesses anos de monitoramento.

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1 – Médias de proficiência
em Língua Portuguesa – Brasil: 1995-2005

A métrica do SAEB tem sido usada por vários estados brasilei-
ros para medir o desempenho de todos os seus alunos. Essas inicia-
tivas estaduais, diferentemente do SAEB, incluem todas as escolas
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e, freqüentemente, todos os alunos. Permitem assim construir ou-
tro tipo de síntese. Na Figura 2 reproduzimos um mapa do estado
de Minas Gerais construído com o software denominado “Atlas da
Educação de Minas Gerais”, desenvolvido pela Fundação João Pi-
nheiro, dentro dos esforços de capacitação dos municípios minei-
ros para a produção de seus planos decenais de educação. Este mapa
registra a proficiência média dos municípios mineiros em matemá-
tica na 8ª série do ensino fundamental.

Pode-se observar a grande disparidade regional existente den-
tro do estado de Minas Gerais, com desempenhos muito ruins ocor-
rendo no Norte do estado. No entanto, dentro desse quadro, há mu-
nicípios tanto no Norte quanto no Sul que destoam da situação geral
da região, cujas estratégias de sucesso merecem estudo particular.

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 – Proficiência média em Matemática
na 8ª série – Minas Gerais: 2003

Há muitas outras iniciativas similares ao Atlas da Educação de
Minas Gerais, merecendo destaque especial a recente sistematiza-
ção de Indicadores Demográficos e Educacionais dos municípios
feita pelo INEP, que pode ser consultada no sítio desse instituto.

O efeito da escola

Como conseqüência da disponibilidade de dados para todas as
escolas de um sistema tornou-se possível calcular o efeito de esco-
las específicas. Por efeito da escola entende-se aqui o impacto na
melhoria ou na piora do desempenho dos alunos. Como a pesquisa
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educacional já estabeleceu há muito tempo, os resultados de
uma escola dependem muito do tipo de aluno que atendem.
Assim, não se pode dizer que uma escola com bons resultados
é uma escola de grande efeito. Os resultados observados po-
dem ser simplesmente conseqüências do capital cultural de seus
alunos; no Brasil, muito associado ao capital econômico. Assim
sendo, é preciso, ao se procurar verificar o efeito de escolas,
considerar o nível socioeconômico dos alunos.

Em 2003 todas as escolas públicas de Belo Horizonte parti-
ciparam do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública
(SIMAVE), projeto de avaliação do desempenho cognitivo dos
alunos das escolas de Minas Gerais, que usa para expressar seus
resultados a mesma escala do SAEB. Nesta seção apresentamos
alguns resultados referentes à 8ª série do ensino fundamental1

como evidência da existência de grandes possibilidades para a
melhoria do desempenho cognitivo dos alunos com o uso de
políticas escolares.

Para uma análise mais convincente desses dados, é preciso
comparar os resultados de alunos de escolas com níveis socioe-
conômicos similares. Para isso, usando-se as informações for-
necidas pelos alunos ao responder o questionário contextual dis-
tribuído junto com o teste do SIMAVE, construiu-se um índice
socioeconômico. Esse questionário inclui itens que captam de
forma indireta a renda do aluno e de forma direta a escolarida-
de dos pais. Os detalhes da construção da medida estão em So-
ares e Andrade (2006). Tomou-se como nível socioeconômico
(NSE) da escola a média do NSE de seus alunos e dividiram-se
as escolas em cinco níveis de acordo com o seu NSE. Com esse
cuidado é possível comparar de forma adequada o desempe-
nho das escolas. Os resultados estão na Tabela 2.

Verifica-se que escolas que atendem a um alunado semelhan-
te têm resultados que diferem por até 60 pontos, diferença equi-
valente a mais de três de escolarização. Como essa comparação é
feita em escolas da mesma cidade, com alunos do mesmo nível
socioeconômico, fica claramente constatado que há espaço para
melhorias substanciais através de ação dentro das escolas.

1 As escolas da prefeitura de Belo Horizonte usam um sistema de ciclos; assim, os
alunos testados no SIMAVE estão no 2o ano do segundo ciclo.
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Ou seja, apesar das pesadas restrições impostas às escolas
pelos valores vigentes na sociedade, pelas leis educacionais do
País e pela organização dos sistemas públicos de ensino e das
características da comunidade a que a escola serve, há amplo
espaço para, por meio de práticas escolares, propiciar melhor
aprendizado dos alunos.

Como síntese da melhoria possível, considerando a diferença
entre as escolas com pior e melhor desempenho, pode-se estabele-
cer a meta de 40 pontos como aumento viável apenas com políticas
escolares. O atingimento dessa meta criaria as condições para se
conhecer melhor o que devemos fazer para enfrentar os desafios
mais substanciais que, por exemplo, o Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA) nos indica como necessários.

Índices de equidade

Em uma sociedade como a brasileira, onde existem grandes
níveis de desigualdade socioeconômica, medidas de equidade de-
vem estar sempre presentes na análise dos dados coletados em pro-
jetos de avaliação educacional. Essas medidas ajudam colocar no
debate educacional o fato de que o sistema educacional brasileiro
precisa não só de aumentar o nível de desempenho de seus alunos,
mas também diminuir as desigualdades existentes. Soares (2006)
introduziu uma medida que capta a desigualdade educacional en-
tre grupos de alunos com base na distância entre as distribuições
das proficiências dos alunos e uma distribuição de referência.

1 46 196 253 57

2 46 182 262 80

3 46 213 265 78

4 46 208 276 84

5 46 233 302 69

Quintil do NSE Número Mínimo Máximo Diferença
da Escola de Escolas

Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2

Resultado de escolas da rede pública de Belo Horizonte, em Matemática,
na 8a série, por quintis do nível socioeconômico.
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Selecionar uma distribuição como referência para a análise dos
dados, ao invés de um nível, é escolha metodológica que exige jus-
tificativa. Em um cenário ideal, na ausência de quaisquer limita-
ções associadas ao nível socioeconômico dos alunos, as escolas acei-
tariam um baixo valor de proficiência de alguns poucos alunos que,
por razões pessoais e livre escolha, optam por não obter os níveis
mais elevados de habilidades cognitivas. Um exemplo extremo fa-
cilita o entendimento dessa idéia. Se um aluno está completamente
dedicado a se tornar um virtuoso em violino, sua escola deve acei-
tar que, eventualmente, ele obtenha um valor baixo na sua proficiên-
cia em Matemática. Portanto, se apenas alguns alunos de uma esco-
la estão com valores baixos de proficiência isto não deve ser
caracterizado como um fracasso daquela escola.

O Gráfico 3 mostra na sua forma cumulativa a distribuição em-
pírica para os alunos do SAEB de 2001, na 8ª série, em matemática,
e a distribuição de referência, escolhida por Soares (2006). Como é
de se esperar, a distribuição de todos os alunos avaliados está mais
concentrada em valores menores do que a distribuição de referência.

Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2 – Distribuição das proficiências dos alunos de
 8ª série e distribuição de referência – SAEB 2003.

O Gráfico 4 apresenta ambas as distribuições em uma escala
que transforma a função acumulada da distribuição de referência
em uma linha. A área entre a linha e a curva da distribuição empíri-
ca dos alunos é a medida de desigualdade proposta. Essa área
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assume o valor zero apenas se os percentuais de ambas as distribui-
ções iguais, ou seja, a distribuição dos alunos considerados é a mes-
ma da distribuição ideal, por isso é tomada como indicador de equi-
dade.

Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 – Distribuição das proficiências dos alunos de 8ª série e distribui-
ção de referência,SAEB 2003, em uma escala que lineariza a distribuição
de referência.

A Tabela 3 mostra o valor do indicador para vários grupos de
alunos discriminados por cor/raça, conforme sua autodeclaração no
questionário contextual do SAEB e região de localização das escolas.

escola com
alto NSE

Cor/raça Todos os alunos Nordeste Sudeste Alunos de

Brancos 0.656 0.770 0.604 0.044

Pardos 0.789 0.824 0.766 0.143

Pretos 0.847 0.864 0.841 0.315

Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3

Medida de desigualdade para alunos da 8ª série em Matemática, discrimi-
nados por cor/raça, região e nível socioeconômico dos alunos – SAEB 2003

Pode-se verificar que os alunos brancos estão mais próximos
da distribuição de referência do que os alunos que se declaram par-
dos ou pretos e que há grande diferença também entre os pardos e
os pretos. Lembrando que, quanto mais próximo de 1, maior é a
distância da situação real até a situação ideal; constata-se que há
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um longo percurso até que os resultados do resultados do sistema
escolar brasileiro sejam aceitáveis. Entretanto, mesmo na atual situ-
ação, de baixos resultados, o sistema é muito iníquo.

Diferenças entre alunos
de diferentes raças/cores

Os dados coletados em projetos de avaliação educacional permi-
tem analisar a complexa inter-relação entre os fatores escolares e extra-
escolares associados com melhor desempenho dos alunos. Há uma
crescente literatura brasileira que usa os dados do SAEB para refletir
sobre diferentes variáveis. Aqui estamos interessados apenas em me-
dir o efeito de algumas características demográficas dos alunos.

Isso só pode ser feito com o uso de modelos estatísticos de re-
gressão. Assim, as conclusões dependem das decisões tomadas no
processo de modelagem estatística. Usamos um modelo estatístico
que considera primeiramente a condição socioeconômica dos alu-
nos e suas características definitivas, como seu sexo, raça/cor e atra-
so escolar; variáveis que sintetizam experiências de vida que im-
pactam o desempenho de cada aluno. No entanto, incluímos também
o efeito dessas características no nível coletivo dos alunos. Este é
um ponto importante e freqüentemente pouco apreciado. O impac-
to dos fatores sociais do estabelecimento escolar freqüentado pelo
aluno é maior do que suas características individuais. Ou seja, o
aluno que convive com colegas de alta condição social ou cultural é
particularmente privilegiado.

Seguindo as recomendações de Willms (1992, p. 43), incluímos
entre as co-variáveis do modelo a média do nível socioeconômico e
a média do atraso escolar dos alunos da escola. Willms justifica o
uso desses fatores citando estudos realizados em vários países que
mostram que escolas e mesmo salas de aula com alunos de posição
social mais alta e/ou de maior nível cognitivo tendem a desfrutar
de várias vantagens associadas ao contexto criado por esses alunos.
Em média, essas escolas têm maior apoio dos pais, menor número
de problemas disciplinares e clima que valoriza a obtenção de me-
lhores resultados. Além disso, com maior facilidade atrai e mantém
professores talentosos e motivados. Todas essas condições caracte-
rizam o que na literatura é chamado de “efeito dos pares”, observa-
do quando alunos privilegiados social e culturalmente freqüentam
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a mesma escola. Incluindo essas duas características escolares no
modelo de nível 2, retiramos seus efeitos ao medir a importância de
outros processos escolares.

A não-consideração de todos esses fatores de controle é fonte ge-
radora de muitas imprecisões, principalmente na grande imprensa,
onde muitos fatores apontados como decisivos para a melhoria do sis-
tema educacional são apenas expressões alternativas destes fatores.

Todas essas considerações exigem para a análise estatística um
modelo em dois níveis, descritos pelas equações:

• Modelo de nível 1:

yij = b0j + b1jNSEij + b2ATRASOij + b3SEXOij + b4PARDOij + b5PRETOij + eij

• Modelo de nível 2:

b0j = g00 + g01MNSEj + g02MATRASOj + u0j

As variáveis incluídas no modelo são explicadas pela Tabela 1.

Esses modelos especificam que a proficiência do aluno i da es-
cola j depende de seu nível socioeconômico, seu atraso escolar e
sua raça/cor e que o valor basal da proficiência dos alunos de uma
escola depende do nível socioeconômico médio e do nível médio
de atraso dessa escola. Noutras palavras, assume-se que a variação
observada na proficiência dos alunos é explicada em parte por fato-
res que já se cristalizaram na vida do aluno e que não dependem da
qualidade do ensino da escola. Por isso, esses fatores devem ser
sempre considerados nas análises.

Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4

Variáveis incluídas no modelo básico de análise dos dados do SAEB – 2003

VariávelVariávelVariávelVariávelVariável DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Forma de medidaForma de medidaForma de medidaForma de medidaForma de medida

NSE Nível socioeconômico Escala contínua de -3 a 3.

ATRASO Atraso escolar Escala contínua, em anos.

SEXO Sexo do aluno 0 – Feminino 1 – Masculino

PARDO Cor “parda” 0 – Não pardo 1 – Pardo

PRETO Cor “preta” 0 – Não preto 1 – Preto

MATRASO Média do atraso escola Atraso escolar médio dos alunos
da escola

MNSE Nível socioeconômico Nível socioeconômico
médio dos alunos da escolada escola
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O ajuste desse modelo para os alunos de 8ª série produz os re-
sultados da Tabela 5.

Os resultados do ajuste desse modelo confirmam, para os
alunos que fizeram o SAEB-2003, fatos já amplamente conhe-
cidos sobre fatores individuais e escolares associados ao de-
sempenho dos alunos. Os alunos têm no geral melhor desem-
penho do que as alunas em Matemática, com o contrário
ocorrendo em Língua Portuguesa. A diferença de desempe-
nho entre os alunos que se declaram pretos e os que se decla-
ram brancos é significativa mesmo depois de considerado o
nível socioeconômico. Ou seja, como já constatado por outros
pesquisadores, é um problema racial, além de econômico. No
entanto, a diferença entre pardos e brancos não é significati-
va, fato com óbvios impactos para a atual discussão sobre a
conveniência e necessidade de introdução de cotas nas uni-
versidades públicas. Os alunos com defasagem idade-série têm
pior desempenho, e os alunos de escola com maior concentra-
ção de alunos defasados têm pior desempenho. A característi-
ca socioeconômica da escola é a variável com maior influência
no desempenho dos alunos.

Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5

Modelo básico para análise dos dados de desempenho no SAEB – 2003.2

Variáveis Coeficiente Desvio padrão Razão T

Intercepto 252,19 0,79 320,98

SEXO 9,35 1,00 9,36

PARDO -1,45 1,11 -1,30

PRETO -10,48 1,45 -7.24

NSE 5,16 0,89 5.74

ATRASO -9,79 0,51 -19,14

MNSE 33,76 0,87 38,71

MATRASO -10,47 0,90 -11,66

2 Todos os efeitos apresentados na Tabela 2 são estatisticamente significativos ao
nível de 5% de significância, com exceção dos marcados com asterisco (*).
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O Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB)3

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um in-
dicador recentemente introduzido pelo MEC para sintetizar a qualida-
de educacional de uma escola, município ou sistema educacional. O
IDEB combina em um único número uma medida de desempenho dos
alunos obtida por meio da Prova Brasil e o percentual de aprovação.

Um sistema educacional ou escola que reprova sistematica-
mente seus estudantes, fazendo com que grande parte deles aban-
done a escola antes de completar a educação básica, não pode ser
considerado de qualidade, mesmo que os alunos remanescentes
tenham altas proficiências. Por isso, um bom indicador da quali-
dade da educação escolar deve considerar também a taxa de re-
provação das escolas, dos municípios ou dos sistemas educacionais.
Na definição do IDEB, essa taxa de reprovação foi transformada em
tempo médio de conclusão. Naturalmente a média do tempo até a
conclusão do ensino fundamental dos alunos de uma escola com
alta taxa de reprovação é também alta.

Por outro lado, um sistema em que todos os alunos aprendam
muito pouco também não é desejável. A Prova Brasil mede o desem-
penho dos alunos na mesma escala do SAEB. No entanto, para utili-
zação de seus resultados no IDEB, as proficiências dos alunos foram
padronizadas em valores entre 0 e 10. Para isso, os valores extremos
da distribuição da proficiência da escola ou do sistema educacional
foram tomados como a média da distribuição dos alunos acrescida
ou subtraída de três desvios padrão da mesma distribuição.

O IDEB é definido como o produto do inverso do tempo médio
de conclusão de uma série pela média padronizada dos alunos na
Prova Brasil.

A forma geral do IDEB é dada por um produto de duas quanti-
dades N e P:

IDEB = N.P

N = média da proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e
Matemática, transformada em números entre 0 e 10.

3 Texto baseado na nota técnica preparada pelo INEP para divulgação do SAEB, dispo-
nível em: <http://ideb.inep.gov.br/Files/Site/Download/Nota_Tecnica_IDEB.pdf>.
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P = indicador, é o inverso do tempo médio até a conclusão da
etapa do ensino, caso o tempo necessário até a conclusão sem repe-
tências tenha sido normalizado em 1.

O MEC já divulgou o valor do IDEB para todos os municípios
brasileiros e todas as escolas. Assim sendo, esse indicador passa a
influenciar as decisões educacionais brasileiras. No momento de
redação deste texto, uma consulta feita no Google já mostra mais de
70.000 ocorrências do termo na Web brasileira, indicando a rápida
disseminação do indicador e, portanto, a necessidade de seu enten-
dimento pela comunidade educacional.

O IDEB tem, entretanto, duas limitações. Como é baseado na mé-
dia da escola ou do sistema educacional, seu valor pode ser aumen-
tado com políticas pouco eqüitativas, como, melhorar a proficiência
apenas dos bons alunos e, com isso, aumentar a já grande desigual-
dade educacional brasileira. Além disso, como para a padronização
das proficiências das escolas e dos sistemas em números entre 0 e 10
utilizaram-se os valores mínimos e máximos da distribuição das no-
tas dos alunos, valores quase impossíveis de ser atingidos pelas médi-
as das escolas foram utilizados no algoritmo de padronização. Essa
opção explica os baixos valores do IDEB e também o fato de a meta
escolhida ter sido fixada no número 6, valor pouco intuitivo, quando
se optou por uma padronização das proficiências entre 0 e 10. Esses
resultados dificultam o entendimento do indicador. No entanto, o
balizamento que a existência do IDEB trouxe para o sistema de ensi-
no básico brasileiro é muito mais importante do que suas limitações.

Mudanças necessárias

Os exemplos da seção anterior mostraram que as recentes
iniciativas de avaliação da educação mudaram o nível de conheci-
mento sobre o sistema de educação básica brasileira. As qualidades
e as muitas mazelas desse sistema são agora completamente conhe-
cidas. Projetos que eram apresentados como sucessos tiveram fra-
gilidades estruturais expostas, e escolas previamente sem nenhu-
ma visibilidade tiveram o seu trabalho reconhecido.

Esses sistemas introduziram uma mudança radical, i.e., o apren-
dizado dos alunos é agora o indicador privilegiado para avaliação
de escolas e sistemas educacionais. Assim, os sistemas de avaliação
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do ensino básico são hoje na realidade instrumentos de verificação
dos direitos dos alunos a uma escola de qualidade.

Essa visão está consagrada na LDB, que, no seu artigo 9, esta-
belece como função da União: “assegurar processo nacional de ava-
liação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e su-
perior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”.

No entanto, embora denominados de sistemas de avaliação, as
iniciativas atuais produzem apenas o monitoramento do sistema edu-
cacional. As preciosas informações coletadas precisam ganhar inter-
pretação pedagógica e subsidiar propostas de intervenção pedagógi-
cas ou de gestão para que o sistema pudesse ser mais adequadamente
denominado de sistema de avaliação. Isso só pode ser feito de dentro
das escolas e com a participação e o protagonismo dos docentes.

Ou seja, neste momento, os centros de formação de docentes e
as secretarias de educação e outras organizações associadas aos sis-
temas de ensino precisam considerar a avaliação sistêmica, por
exemplo, a implementada no SAEB, como conteúdo importante para
o exercício profissional dos docentes da educação básica. Minima-
mente todos devem conhecer a métrica usada para medir a com-
preensão leitora e matemática.

Noutras palavras, pode-se dizer a pedagogia precisa se recon-
ciliar com a avaliação, para beneficio dos alunos. No momento há
uma dicotomia que precisa ser vencida. Por um lado, os sistemas
de avaliação estão cada vez mais presentes, poderosos e caros e
organizados com uma visão predominante de cobrança de resulta-
dos. Por outro lado, muitos educadores, responsáveis pelas escolas
e pelos sistemas, consideram que, apesar de o ordenamento legal
exigir a avaliação, produção de dados sobre o desempenho dos alu-
nos é uma forma dissimulada de opressão dos docentes.

O que foi possível conhecer até aqui mostra que temos no Bra-
sil uma urgência educacional. Embora tenhamos resultados con-
cretos em relação ao acesso, nossas crianças e jovens não aprendem
o necessário para sua inserção social produtiva. Muitas mudanças
são necessárias, mas não há um consenso sobre quais mudanças
são as mais efetivas e viáveis social e juridicamente. Em Soares (2007)
discuto este assunto. Argumento que o eixo da mudança deve ser o
aprendizado dos alunos. Com freqüência, as mudanças sugeridas
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ou implementadas visam apenas aspectos que, se não podem ser
excluídos de consideração, como a melhoria da infra-estrutura das
escolas, da remuneração dos docentes, novas formas de organiza-
ção do tempo escolar, devem ser pensados principalmente como
meios para a obtenção do objetivo maior dos sistemas escolares,
que é o aprendizado do aluno. Ou seja, na educação básica brasileira,
o simples e óbvio continua necessário.
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Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei 9.394/96, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
trazendo significativas inovações no que se refere à formação de
professores para atuação na educação básica.

Em 1997, foram realizados na UFMG dois fóruns (23 e 24 de
junho e 19 e 21 de novembro) com o objetivo de discutir a reformu-
lação dos seus cursos de formação de professores para os ensinos
fundamental e médio, adequando-os à nova LDB. A partir desse
momento, ficou instituído o Fórum Permanente das Licenciaturas
na UFMG.

Em fevereiro de 2002, fundamentando-se no Parecer CNE/CP
09/2001 e no Parecer CNE/CP 28/2001, o Conselho Pleno do Con-
selho Nacional de Educação aprovou a Resolução CNE/CP 01/2002
e a Resolução CNE/CP 02/2002, que instituem, respectivamente,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica e a Duração e a carga horária dos cursos de licenciatura,
de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em
nível superior. O artigo 15 da Resolução CNE/CP 01/2002 estabele-
cia que “Os cursos de formação de professores para a educação bá-
sica que se encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a
esta Resolução, no prazo de dois anos”.

Em 16 e 17 de setembro de 2002, a Oficina de Trabalho do
Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasi-
leiras (FORGRAD), realizada em João Pessoa (PB), elaborou texto
intitulado Diretrizes para a Formação de Professores: concepções e im-
plementação. Na apresentação do texto, o presidente do FORGRAD
afirma que

Licenciaturas na UFMG: desafios,
possibilidades e limites

João Valdir Alves de Souza
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“os trabalhos de grupo contaram com 50 participantes, [...]
tendo as discussões assumido caráter intensivo, centrado
na Educação como um processo social, discutindo a fun-
ção social do trabalho do professor e enfatizando a pes-
quisa como princípio educativo na formação do profes-
sor-pesquisador e como atividade acadêmico-científica na
produção de conhecimento na área da Educação” (p. 6).

Em 30 de maio de 2003, foi realizado o seminário “Licenciatu-
ras na UFMG e as novas Diretrizes Curriculares”. Por indicação da
Plenária desse Seminário, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),
por meio da Portaria 01/2003, instituiu a Comissão de Política das
Licenciaturas da UFMG, encarregada de elaborar uma proposta de
Diretrizes para os Cursos de Licenciatura. No período subseqüente
foi realizado um grande número de eventos, na Faculdade de Edu-
cação e na UFMG, dos quais resultaram vários documentos para
debate interno e para subsidiar as decisões tomadas.

Em 2004, a Resolução CNE 02/2004 mudou a redação do artigo
15 da Resolução CNE/CP 01/2002, estabelecendo que

“Os cursos de formação de professores para a educação bási-
ca que se encontrarem em funcionamento deverão se adap-
tar a esta Resolução até a data de 15 de outubro de 2005”.

Também em 2004, a Câmara de Graduação da PROGRAD/
UFMG debateu e rejeitou o documento da Comissão de Política das
Licenciaturas da UFMG, intitulado proposta de Diretrizes para os
Cursos de Licenciatura da UFMG, delegando

“à Pró-Reitora a tarefa de apresentar, tendo por base a
proposta apresentada pela Comissão, um novo texto so-
bre as Diretrizes institucionais, a ser, em seguida, apreci-
ado pela Câmara”.

Em março de 2005, a Câmara de Graduação aprovou o docu-
mento “Diretrizes Curriculares para Formação de Professores na
UFMG”, que, após amplos debates e algumas modificações, foi apro-
vado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UFMG),
em dezembro de 2005.

Em março de 2005, foi constituída uma Coordenadoria das Li-
cenciaturas da UFMG, com os objetivos de articular o debate entre
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os 16 colegiados de curso de licenciatura da Universidade, orientar
a finalização dos projetos pedagógicos dos cursos e estabelecer a
interface de todos eles com a Faculdade de Educação. Mesmo não
tendo sido formalizada, a criação da Coordenadoria foi elemento
fundamental para levar adiante a proposta do Fórum das Licencia-
turas. As “Diretrizes” aprovadas pelo CEPE prevêem a formaliza-
ção da Coordenadoria.

Em 13 de setembro de 2005, o Conselho Pleno do Conselho
Nacional de Educação aprovou o Parecer n. 04 e o projeto de Reso-
lução que acrescenta um § 30 ao artigo 15 da Resolução CNE/CP
01/2002, com a seguinte redação:

As instituições de ensino superior decidirão pela aplica-
ção, ou não, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, aos cursos de Licenciatura, de graduação ple-
na, aos alunos atualmente matriculados, ainda sob o re-
gime dos Currículos Mínimos, de acordo com as suas
normas internas.

Esse projeto transformou-se na Resolução CNE/CP 01-2005, de
17 de novembro de 2005.

Em 15 de outubro de 2005 expirou o prazo estabelecido pelo
CNE para a aprovação dos novos currículos de todos os cursos
de licenciatura no País. Na UFMG, no entanto, nem todos os pro-
jetos foram elaborados; entre os que foram elaborados, nem to-
dos foram submetidos à aprovação dos órgãos de deliberação
superior, e, entre os que foram submetidos, vários ajustes ainda
serão necessários, o que somente será possível no processo de
implementação iniciado no primeiro semestre de 2006 e que de-
verá se prolongar pelos próximos três ou quatro anos. Este texto
tenta explicitar alguns dos elementos que constituem a comple-
xidade que envolve a reforma curricular dos cursos de licencia-
tura da Universidade.

A licenciatura

Segundo o Parecer CNE/CP 28/2001, aprovado pelo Conselho
Pleno do Conselho Nacional de Educação em 2 de outubro de 2001,
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a licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma auto-
rização, permissão ou concessão dada por uma autorida-
de pública competente para o exercício de uma atividade
profissional, em conformidade com a legislação. [...] O
diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento
oficial que atesta a concessão de uma licença. No caso em
questão, trata-se de um título acadêmico obtido em cur-
so superior que faculta ao seu portador o exercício do
magistério na educação básica dos sistemas de ensino,
respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do
serviço público ou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 2)

O objetivo expresso desse Parecer é o de dar prosseguimento
ao que determina o Parecer CNE/CP 09/2001, de 8 de maio de
2001, isto é, que os “cursos de formação de professores em nível
superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em
parecer e resolução específica sobre sua carga horária” (Parecer
CNE/CP 09/2001, p. 57). Esses pareceres, que reconhecem uma
especificidade dessa modalidade de curso no ensino superior, fun-
damentam a Resolução CNE/CP 1/2002, de 18 de fevereiro de
2002, e a Resolução CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro de 2002.
A primeira “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a For-
mação de Professores da Educação Básica, em nível superior, cur-
so de licenciatura, de graduação plena”, e a segunda “Institui a
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de gradua-
ção plena, de formação de professores da Educação Básica em ní-
vel superior”. Esses dois pareceres e essas duas resoluções são
basilares no que se refere à regulação institucional dos projetos
pedagógicos dos cursos de licenciatura. Tratarei, inicialmente, do
primeiro par, isto é, do Parecer CNE/CP 09/2001 e da Resolução
CNE/CP 1/2002. Em seguida, tratarei do segundo par, o Parecer
CNE/CP 28/2001 e a Resolução CNE/CP 2/2002.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Formação de Professores da Educação Básica

O Parecer CNE/CP 09/2001 e a Resolução que ele fundamenta
(Resolução CNE/CP 1/2002) tratam das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores da educação básica, isto
é, interpretam e normatizam as exigências relativas à formação desses
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profissionais, estabelecendo um novo paradigma para essa forma-
ção. O marco das novas exigências trazidas para a formação docente
e a tentativa de organizar um novo projeto que garanta a formação
adequada aos futuros professores, expressão das mudanças pelas
quais tem passado a sociedade brasileira e suas novas necessidades
educacionais, é a LDBEN 9.394/96. Em consonância com o que havia
estabelecido a Constituição de 1988, que no capítulo sobre educação
exigia uma lei que a regulamentasse, a LDBEN tratou de especificar
logo no primeiro artigo que, apesar de reconhecer as diversas di-
mensões da educação, sua tarefa seria disciplinar a educação realiza-
da nas instituições escolares. No título VI (“Dos profissionais da edu-
cação” – artigos 61 a 67), mais precisamente no artigo 62 dessa Lei,
estabelece-se que “a formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação”.

Que elementos inovadores essa normatização produziu, a ponto
de caracterizar uma mudança de paradigma na formação de pro-
fessores? Primeiramente, deve-se destacar que o documento que
constituiu a proposta de diretrizes para a formação de professores
da educação básica resultou de amplo debate com representantes
de grande número de entidades ligadas à educação escolar (Pare-
cer CNE/CP 09/2001, p. 2 e 3). Em segundo lugar, destaca-se que,
ao lado da universalização da oferta, da democratização do acesso
e das profundas mudanças nas expectativas e demandas educacio-
nais da sociedade brasileira, houve uma preocupação com a profis-
sionalização da docência, vista como algo que exige mais que a posse
de um dom ou a entrega pessoal a uma vocação. Em terceiro lugar,
e em decorrência dessas novas exigências, a licenciatura, somente
plena, deixou de ser apêndice e adquiriu identidade frente ao ba-
charelado, exigindo um projeto pedagógico específico, com percur-
so próprio, terminalidade e titulação definidas, rompendo com o
tradicional modelo de formação de professores que ficou ampla-
mente conhecido como “modelo 3+1”1. Em quarto lugar, uma nova
concepção de educação básica, ampliada para além do primário e
do fundamental, extensiva a toda a população de zero a 17 anos, o

1 Ficou conhecido como “modelo 3+1“ o formato de curso ao qual se somava um
ano de formação didática aos três anos de formação específica em um conteúdo
de ensino.
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que “aumenta a duração da escolaridade considerada base neces-
sária para exercer a cidadania, inserir-se produtivamente no mun-
do do trabalho e desenvolver um projeto de vida pessoal autôno-
mo” (Parecer CNE/CP 09/2001, p. 10). Em quinto lugar, uma
significativa ampliação do tempo destinado às atividades práticas,
entendidas como importante dimensão formativa dos futuros do-
centes. E, finalmente, em sexto lugar, mas sem pretender esgotar
esses elementos, uma enorme preocupação com a formação das com-
petências. Não é por acaso que, em apenas seis páginas, a palavra
competência aparece nada menos do que 23 vezes no texto da Reso-
lução CNE/CP 1/2002. Conforme aparece justificado no Parecer
que lhe dá os fundamentos e justificativa:

A perspectiva de formação profissional apresentada neste
documento inverte a lógica que tradicionalmente presi-
diu a organização curricular: em lugar de partir de uma
listagem de disciplinas obrigatórias e respectivas cargas
horárias, o paradigma exige tomar como referência inicial
o conjunto das competências que se quer que o professor
constitua no curso. São as competências que orientam a
seleção e o ordenamento de conteúdos dos diferentes âm-
bitos de conhecimento profissional bem como a alocação
de tempos e espaços curriculares. O planejamento de uma
matriz curricular de formação de professores constitui
assim o primeiro passo para a transposição didática que
o formador de formadores precisa realizar para transfor-
mar os conteúdos selecionados em objetos de ensino de
seus alunos, futuros professores. (Parecer CNE/CP 09/
2001, p. 44)

A despeito de o termo competência ser visto por muitos com
ressalvas, por remeter à idéia de competição, não há dúvida de que,
lido de outro modo, como aquilo que compete a alguém, no exercí-
cio do seu ofício, na Resolução em pauta ele expressa muito bem o
que se espera dos futuros professores.

Duração e carga horária

dos cursos de licenciatura

O Parecer CNE/CP 28/2001 e a Resolução CNE/CP 2/2002 tra-
tam especificamente da duração e da carga horária dos cursos de
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licenciatura. Cuidadosos no trato da matéria, os pareceristas opta-
ram por esclarecer os termos.

Duração, no caso, é o tempo decorrido entre o início e o
término de um curso de ensino superior necessário à efe-
tivação das suas diretrizes traduzidas no conjunto de seus
componentes curriculares. A duração dos cursos de li-
cenciatura pode ser contada por anos letivos, por dias de
trabalho escolar efetivados ou por combinação desses
fatores. [...] Já a carga horária é o número de horas de
atividade científico-acadêmica, número este expresso em
legislação ou normatização, para ser cumprido por uma
instituição de ensino superior, a fim de preencher um dos
requisitos para a validação de um diploma que, como título
nacional de valor legal idêntico, deve possuir uma referên-
cia nacional comum. (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 2)

Em decorrência dessa nova regulação, três pontos, pelo menos,
devem ser considerados: a discussão específica sobre duração e carga
horária dos cursos de licenciatura; a nova concepção e as diretrizes
da dimensão prática da formação dos futuros professores e a regu-
lamentação do estágio curricular supervisionado.

Para discutir o primeiro ponto, os autores fazem um amplo
exercício de recuperação das origens e do percurso da normatiza-
ção da matéria antes da LDBEN e o que essa legislação traz de
novidade sobre o tema. Por exemplo, remonta aos anos 30 a cons-
tituição do modelo que ficou conhecido como 3+1; deve-se à Por-
taria Ministerial 159 de 14 de junho de 1965, que fixava critérios
para a duração dos cursos superiores, o estatuto da hora-aula e o
estabelecimento do ano letivo de 180 dias; é de 1971 a regulamen-
tação da licenciatura curta, de 1200 a 1500 horas, entre outros as-
pectos. Destaca-se, no entanto, que a LDBEN trouxe importante
inovação ao estabelecer novos parâmetros de duração e carga ho-
rária dos cursos de formação de professores. Em seu artigo 47,
essa Lei estabelece que, “na educação superior, o ano letivo regu-
lar, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de
trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exa-
mes finais, quando houver”.

Quanto à carga horária, a Resolução CNE/CP 2/2002 esta-
belece que:
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Art. 1º. A carga horária dos cursos de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica, em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, será efetivada
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil
e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática
garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as
seguintes dimensões dos componentes comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente
curricular, vivenciadas ao longo do curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular super-
visionado a partir do início da segunda metade do curso;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteú-
dos curriculares de natureza científico-cultural;
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de ativida-
des acadêmico-científico-culturais.

Observe-se que não se fala em hora-aula, mas em um número
de horas. Se a carga horária é definida como “o número de horas de
atividade científico-acadêmica, número este expresso em legisla-
ção ou normatização, para ser cumprido por uma instituição de
ensino superior”, entende-se que a nova legislação, além de aumen-
tar o tempo de duração dos cursos de graduação, extingue, tam-
bém, a hora-aula de 50 minutos.

Sobre a concepção de prática há dois elementos a serem consi-
derados: a prática de ensino de um conteúdo específico e a dimen-
são formativa da prática. O primeiro caso diz respeito ao que esta-
belece o artigo 65 da LDB: “A formação docente, exceto para a
educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, tre-
zentas horas”. Logo, dizem os pareceristas, um mínimo de 300 ho-
ras de prática de ensino é componente obrigatório do tempo neces-
sário para a integralização das atividades acadêmicas próprias da
formação docente. Todos os cursos de licenciatura da UFMG já ado-
tam essa exigência, que é compartilhada entre cada curso e a Facul-
dade de Educação, onde os alunos fazem também o estágio dentro
do tempo destinado à Prática de Ensino de Física, Matemática, Por-
tuguês, História, Geografia, etc. Nessa concepção, a noção de práti-
ca de ensino aproxima-se da noção mais usual de estágio, em que o
futuro profissional exercita e desenvolve conhecimentos e compe-
tências no contato mais próximo com o cotidiano da sala de aula.

O segundo caso, no entanto, muda e amplia essa concepção de
prática. Nesse caso, deixa-se a prática de ensino de um conteúdo
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para a didática específica e destaca-se a dimensão formativa da práti-
ca, dividida e diferenciada entre tempos para diferentes estra-
tégias de contato com o cotidiano das escolas de educação básica e
os tempos de estágio curricular obrigatório. Assim, há que se desta-
car, de um lado, a prática como componente dos tempos de forma-
ção curricular e, de outro, a prática de ensino como estágio obriga-
tório definido em lei. A primeira contém uma concepção mais
abrangente e diferenciada do dispositivo legal referente à prática
de ensino, isto é, contempla os dispositivos legais e vai além deles.

Uma concepção de prática mais como componente cur-
ricular implica vê-la como uma dimensão do conhecimento,
que tanto está presente nos cursos de formação nos mo-
mentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade
profissional, como durante o estágio nos momentos em
que se exercita a atividade profissional. (Parecer CNE/
CP 09/2001, p. 22)

Nesse caso, diferentemente da prática de ensino de um conteú-
do, que geralmente se confunde com o estágio e é realizada ao final
da licenciatura, o Parecer 28/2001 diz que a prática, como componen-
te curricular, deve ter lugar desde o início do curso. Além disso,
com as exigências legais e com o padrão de qualidade que deve
existir nos cursos de licenciatura, ao mínimo legal de 300 horas deve-
se acrescentar mais 100 horas como forma de ampliar o leque de pos-
sibilidades de inserção na escola e aumentar o tempo disponível para
cada forma de prática escolhida no projeto pedagógico do curso.

Estabelece-se, pois, um tempo de 400 horas para prática, como
componente curricular.     A operacionalização dessa carga horária mí-
nima de prática deverá estar fundamentada no projeto pedagógico
de cada curso de licenciatura, possibilitando a adoção das mais di-
versas estratégias de ensino e aprendizagem. Isso não pode se con-
fundir, porém, com as 200 horas destinadas a “outras formas de
atividades acadêmico-científico-culturais”, que são atividades di-
versas que os licenciandos desenvolvem ao longo do curso (partici-
pação em seminários, congressos, concertos, exposição artística,
projetos de extensão etc.), nem com o estágio curricular.

O terceiro ponto a ser considerado diz respeito ao estágio, ou-
tro componente curricular obrigatório que deve ser contemplado
no projeto pedagógico dos cursos de licenciatura. Como foi citado
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anteriormente, a Resolução CNE/CP 2/2002 estabelece para ele 400
horas. Diferentemente da prática como contato e reflexão sobre o
cotidiano das escolas de educação básica, o estágio diz respeito ao
exercício do ofício para o qual o estudante se forma, sob a supervi-
são de um profissional reconhecido em um ambiente institucional
de trabalho. Daí, estágio curricular supervisionado de ensino. Confor-
me pode ser lido no Parecer CNE/CP 28/2001:

Este é um momento de formação profissional do forman-
do seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença
participativa em ambientes próprios de atividades da-
quela área profissional, sob a responsabilidade de um
profissional já habilitado. Ele não é uma atividade faculta-
tiva sendo uma das condições para a obtenção da respecti-
va licença. Não se trata de uma atividade avulsa que anga-
rie recursos para a sobrevivência do estudante ou que se
aproveite dele como mão-de-obra barata e disfarçada. Ele é
necessário como momento de preparação próxima em uma
unidade de ensino. (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 10)

Dessa forma, a conceituação estabelecida para o estágio curri-
cular envolve o exercício preparatório do futuro profissional no
conjunto de atividades requeridas para a sua atuação em sala de
aula e no interior das escolas.

À luz do exposto pode-se dizer que a licenciatura é, pois, a licença
concedida pelo Ministério da Educação, por intermédio da rede esco-
lar credenciada, para exercício profissional na educação básica, àque-
les que completarem o percurso previsto em projetos pedagógicos ela-
borados em conformidade com o que estabelecem a Resolução 01/
2002 e a Resolução 02/2002, do Conselho Nacional de Educação.

As licenciaturas na UFMG

Na UFMG, as Licenciaturas formam professores em 16 áreas
diferentes e 24 cursos distintos: Artes Cênicas (Teatro), Belas Artes
(Artes Visuais), Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Fí-
sica, Enfermagem2, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras,
Matemática, Música, Pedagogia3, Psicologia e Química. Essa diferença

2 A partir de 2007 o curso de Enfermagem deixou de oferecer a modalidade licenciatura.
3 O curso de Pedagogia é o único que forma professores para as fases iniciais do

ensino fundamental.
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numérica decorre do fato de haver cursos que oferecem ambas as
modalidades, bacharelado e licenciatura, e outros que, além das
modalidades bacharelado e licenciatura, geralmente no turno diurno,
oferecem exclusivamente a modalidade licenciatura no noturno (Ciên-
cias Biológicas, Física, História, Geografia, Matemática e Química).

Esses cursos são administrados em 17 colegiados diferentes, os
16 das diferentes áreas e uma Comissão Especial de Licenciaturas4,
na Faculdade de Educação, que se liga a todos os outros, por ser
essa Faculdade o lugar onde é feita uma parte significativa da for-
mação pedagógica dos futuros docentes. A FaE tem sido responsá-
vel pela oferta de 4 disciplinas de formação teórica (Didática, Polí-
tica Educacional, Sociologia da Educação e Psicologia da Educação),
além das práticas de ensino de quase todas as áreas e estágio e mo-
nografia de alguns cursos. No caso do curso de Letras, há Prática
de Ensino de Português, de Inglês, de Espanhol, de Francês, de Ale-
mão e de Italiano. A FaE oferece, também, disciplinas do curso de
Pedagogia, que são optativas para os alunos de vários cursos de
licenciatura. Ela partilha, ainda, com professores do curso de Mate-
mática a responsabilidade por um conjunto de disciplinas intitula-
das Matemática e Escola.

Cada curso se relaciona com a FaE de modo diferente. A única
disciplina obrigatória para todos, exceto Enfermagem, é a Prática
de Ensino, no contexto da qual, no currículo atual, é realizado o
estágio. Para alguns cursos, as quatro disciplinas são obrigatórias,
para outros elas são optativas e para outros ainda apenas algumas
delas são obrigatórias ou optativas. Em alguns cursos essas disci-
plinas entram no final do currículo, em outros, no meio do currícu-
lo e em outros ainda, no início. Em alguns casos, essas disciplinas
estão concentradas em uma fase do curso ou dispostas em duplas
por período letivo. Em outros, elas se distribuem ao longo do curso,
com uma disciplina em cada período letivo. A FaE oferece em torno
de 2.800 vagas por semestre letivo, divididas em pouco mais de 80
turmas, estabelecendo um limite de 40 alunos para as disciplinas de

4 O Estatuto da UFMG, em vigor a partir de 1999, extinguiu os Colegiados Especi-
ais. Para administrar as disciplinas de formação pedagógica que os alunos dos
cursos de licenciatura fazem na FaE foi criada uma comissão que, para efeitos
práticos, é chamada de Colegiado de Licenciatura. Há parecer favorável à recria-
ção desse colegiado, cuja solicitação já foi encaminhada ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE).
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formação teórica e 25 para as disciplinas de formação prática. Esse
limite, entretanto, tem sido sistematicamente ultrapassado.

Em outras palavras, trata-se de uma complexa rede, cuja admi-
nistração precisa levar em conta grande diversidade de fatores, que
combinam, por exemplo, o número de alunos que entram, por tur-
no, por semestre letivo (se nos dois ou apenas no primeiro ou no
segundo), considerando cada disciplina, seu posicionamento na
matriz curricular, o número de períodos para conclusão de cada
curso e os dias da semana disponibilizados no horário de cada um
dos cursos para que seus alunos cursem essas disciplinas na FaE.
Isso não é uma questão menor, porque é o exemplo concreto do que
pode pôr em risco todo o bem-intencionado projeto de flexibiliza-
ção curricular aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão (CEPE) em 2001.

A reforma curricular dos
cursos de licenciatura na UFMG

Todo esse quadro, porém, tem sofrido significativas mudanças
desde 2006 com a reforma curricular. Quais são os principais pon-
tos dessas mudanças, cujo esboço já se entrevê no trabalho realiza-
do até o momento, mas cujos desafios certamente não se esgotam
na elaboração dos projetos individuais de cada curso?

1) Significativo esforço para romper com o “modelo 3+1” e com a
interpretação equivocada de que a licenciatura é responsabili-
dade da FaE (SOUZA, 2005). Apesar de não ser o principal pro-
blema da formação docente, esse modelo produziu historica-
mente uma cisão entre os conteúdos do ensino e os processos
ensino-aprendizagem. Disso deriva um entendimento equivo-
cado de que cabe aos institutos o ensino dos conteúdos e à Fa-
culdade de Educação o da docência, o que retira daqueles a
responsabilidade pela formação de professores e limita esta à
instrumentalização para o trabalho.

2) Significativo esforço para pôr em prática o princípio da flexibi-
lização curricular, conforme matéria aprovada pelo CEPE em
2001, elaborando projetos pedagógicos que não sejam mera for-
malidade, mas que tornem possível o trânsito efetivo dos alu-
nos entre cursos distintos. A flexibilização consiste em permitir
uma “formação complementar” e uma “formação livre”. A
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primeira, com 360 horas, deverá ter 180 horas dentro do pró-
prio curso e 180 fora dele. Ela deverá ser orientada em função
de um perfil profissional previamente definido e variável de
acordo com interesses individuais. A segunda deverá ter 120
horas e resultará de uma escolha individual, independentemen-
te da sintonia ou do diálogo com o curso original do aluno.
Parece simples, mas de nada adiantará a flexibilização se não
for realizada uma engenharia de currículo que garanta ampla
oferta de possibilidades e um arranjo entre os horários que permi-
ta de fato aos alunos a matrícula nas disciplinas do seu interesse.

3) Significativo esforço para que todos os projetos se orientem pelas
Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002, combinando o
que estabelecem as diretrizes gerais com especificidades locais
e com as características de cada curso. Parece ser significativo
mencionar, por exemplo, que a maioria dos novos projetos te-
nha contemplado uma distribuição eqüitativa entre disciplinas
de natureza prática e as de formação teórica, de modo que os
estudantes, desde o início e por todo o percurso, tenham ativi-
dades teóricas e práticas de formação pedagógica. Deve-se con-
siderar, também, que a distribuição das disciplinas considerou
a possibilidade de o aluno cursar integralmente um turno numa
mesma unidade acadêmica, a fim de se evitar os transtornos
provocados por deslocamento entre unidades no intervalo de
uma aula e outra. Tem havido críticas ao fato de a FaE ter sido
muito conservadora na oferta das disciplinas de formação teó-
rica: apenas quatro e as mesmas que oferece há muito tempo.
Isso foi objeto de amplos debates e parece ter ficado claro que o
que a FaE pode oferecer, de modo indistinto, aos futuros pro-
fessores de áreas tão diferentes é aquilo que há de universal
nos debates sobre educação. O que a FaE pode oferecer de no-
vidade? Formação complementar. São várias as formações com-
plementares que a FaE poderá oferecer, bastando para isso que
se criem as condições objetivas da oferta e que uma negociação
seja estabelecida com cada colegiado de curso. Exemplos: Edu-
cação de Jovens e Adultos; Gestão Escolar; Ciências da Educa-
ção; Arte-Educação; Avaliação; Alfabetização e Letramento;
Ensino de Ciências, etc.

4) Significativo esforço para se evitar o estrangulamento provocado
por aumento de encargos docentes sem o respectivo aumento do
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quadro de professores. Mesmo considerando a responsabilida-
de do Ministério da Educação em ampliar o quadro docente
em decorrência do aumento da carga horária dos cursos de li-
cenciatura, trabalhamos, desde o início, com a devida cautela,
a fim de se evitar transtornos caso não haja uma resposta ime-
diata do Ministério no atendimento dessa demanda. Na UFMG,
a maioria dos cursos de licenciatura tem entre 2.200 e 2.400
horas. Se a Resolução CNE 2/2002 estabeleceu 2.800 horas como
carga horária mínima para os cursos de licenciatura, salta à vista
o impacto que isso cria em duas dezenas de matrizes curricula-
res. A alternativa encontrada foi considerar as 400 horas de es-
tágio como tempo exclusivamente do aluno. Os encargos do-
centes necessários à orientação, acompanhamento e avaliação
dos estagiários foram computados das 400 horas de prática. Essa
carga horária de prática e estágio é, de modo geral, comparti-
lhada entre o curso de ingresso dos alunos e a Faculdade de
Educação, num esforço crescente de demonstrar que cabe à
Universidade formar os futuros professores, e não somente à
Faculdade de Educação.

5) Significativo esforço para se fazer do estágio um importante
espaço de formação profissional e preparação para o trabalho
docente. Como se sabe, atualmente os estágios têm sido feitos
de modo muito precário, com sucessivas denúncias de explo-
ração de mão-de-obra barata, de recrutamento de estagiário
“com dois anos de experiência”, de escola que funciona apenas
com estagiário, etc. Na tentativa de resolver esse problema, está
em curso um processo de institucionalização do estágio, isto é,
do ponto de vista normativo serão celebrados Termo de Coo-
peração entre a UFMG e os sistemas de ensino, Convênios en-
tre as Unidades da UFMG e cada escola campo de estágio, além
da exigência de assinatura de termo de compromisso e elabo-
ração de plano de trabalho individual a ser acompanhado pelo
professor orientador e por um professor supervisor no campo
de estágio. Em 22 de junho de 2006, depois de várias idas e
vindas, o CEPE aprovou Resolução N. 3/2006 que dá nova regu-
lamentação aos estágios dos cursos de graduação da UFMG. Con-
tinua, no entanto, sendo um grande desafio incorporar às matri-
zes curriculares o significativo aumento da carga horária de prática
e estágio, na realidade, um aumento de 300 para 800 horas.



Licenciaturas na UFMG: desafios, possibilidades e limites 41

6) Significativo esforço para se fazer da FaE o efetivo lugar do
diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. Esse propósi-
to tem um ideal elevado, mas realização muito difícil, o que
tem contribuído para desgastar as relações professor-aluno e
da FaE com outras Unidades. As turmas são compostas de modo
heterogêneo para produzir esse diálogo, mas há um descom-
passo entre a situação de um aluno em final de um curso de
humanidades e um aluno em início de curso de biomédicas ou
exatas. Uns ficam insatisfeitos por não haver aprofundamento
no debate e os outros idem por não dominarem ainda os concei-
tos elementares do campo. Na impossibilidade de formação de
turmas com alunos de áreas afins, esforça-se para que sejam
constituídas pelo menos com alunos que tenham tempo seme-
lhante de percurso acadêmico.

7) Significativo esforço para garantir efetivamente projetos peda-
gógicos sintonizados com as demandas educacionais da socie-
dade brasileira. No momento em que escrevo este texto, o qua-
dro é bastante diversificado na Universidade relativamente à
situação dos cursos e ao andamento dos projetos. O quadro geral
dos debates sobre a licenciatura e os projetos que ora começam
a ser implantados expressam amplas possibilidades para a for-
mação dos professores na Universidade. Há, no entanto, uma
série de limites tanto internos quanto externos à Universidade
que não podem deixar de ser considerados, sob pena de nos
levar a lançar um olhar ilusório sobre questão muito complexa.
Os desafios estão sendo enfrentados há tempos, as possibilida-
des são amplas, mas os limites são enormes. Afinal, quais são
os principais desafios, possibilidades e limites que todo esse
debate nos suscita?

Conclusão

Como foi dito anteriormente, os debates recentes sobre forma-
ção docente permitiram estabelecer um novo paradigma em rela-
ção ao histórico “modelo 3+1”. Essa mudança de paradigma traz à
tona pelo menos duas questões relevantes: 1) Como elaborar um
projeto pedagógico que garanta a formação universal que a docên-
cia requer, mas que, ao mesmo tempo, considere as especificidades
das várias áreas do conhecimento e as formas diferentes de inserção
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profissional dos futuros professores? 2) Como pensar um projeto
institucional da UFMG para a formação de professores que articule
a Faculdade de Educação com as demais Unidades e entre todas
estas e as escolas da educação básica, garantindo uma organicida-
de entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e permitindo
que os futuros professores dominem as competências estabelecidas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente?

Essas questões vêm a propósito da superação de uma equivo-
cada concepção de formação docente que atribuía aos institutos a
responsabilidade pelos conteúdos e à Faculdade de Educação a res-
ponsabilidade pelas habilidades requeridas para o exercício da do-
cência. Torna-se necessário esclarecer que a participação da FaE/
UFMG tem consistido em oferecer um conjunto de disciplinas que
tomam os sistemas de ensino como objeto de investigação das ciên-
cias da educação. Esse exercício, realizado em disciplinas como Psi-
cologia da Educação, Sociologia da Educação, Política Educacional
e Didática, visa analisar os sistemas de ensino e os processos de esco-
larização, permitindo a compreensão do fenômeno educativo em seus
múltiplos aspectos (cognitivo, econômico, social, histórico, antropo-
lógico, filosófico, político, ideológico, etc). Em todos os casos, trata-
se de especialidades da FaE, em nenhum deles de sua exclusividade.

Mas essas questões vêm a propósito também da necessidade
de se analisar a especificidade da formação docente, isto é, de res-
ponder à questão: o que é próprio dela e a distingue da formação
do bacharel? Responder a essa questão nos traz a possibilidade de
superar de vez a arraigada concepção de que a licenciatura é um
apêndice do bacharelado. Nesse caso, há um esforço para que, in-
dependentemente da área de conhecimento, os projetos de cursos
de licenciatura levem os atuais e os futuros professores a compre-
enderem que:

– a educação é componente fundamental do processo de for-
mação de sujeitos socioculturais, inclusive de bacharéis, su-
jeitos que têm memória, estão inseridos em espaços econô-
micos, sociais, políticos e culturais distintos, contraditórios e
conflituosos e portam direitos e deveres que expressam uma
construção histórico-social;

– a educação não é mera somatória de informações e conheci-
mentos, mas pressupõe, sobretudo nos dias atuais, uma ca-
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pacidade particular (uma imaginação pedagógica, em ana-
logia à “imaginação sociológica” de C. W. MILLS) de lidar
com o excesso de informações, transformando-as em conhe-
cimentos e orientação para a prática;

– a especificidade da formação docente consiste em levar o fu-
turo professor a entender a educação como o lugar do diálo-
go (geralmente tenso e difícil) entre as diversas áreas do co-
nhecimento e o modo particular como esse conhecimento
perpassa as relações ensino/aprendizagem.

As questões apontadas anteriormente têm se revelado um gran-
de desafio para todos aqueles que têm se ocupado delas na UFMG,
como quem forma e como são formados os formadores que com-
põem o quadro docente dos cursos de licenciatura? Há, no entanto,
outros desafios a serem enfrentados, que dizem respeito às repre-
sentações sobre educação e à condição docente e que fogem à nossa
capacidade de dar uma resposta adequada às demandas postas em
relação à formação de professores. Esses desafios podem ser assim
expressos: 1) Existe um paradoxo no debate educacional no Brasil
manifesto num amplo discurso que diz valorizar a educação como
instrumento fundamental de reconstrução social, mas cujas chan-
ces de se efetivar esbarram nas pesadas estruturas sociais, políticas
e econômicas do nosso histórico e brutal estado de desigualdade. 2)
A esse estado de desigualdade somam-se problemas de natureza
cultural, expressos, por exemplo, no famoso “você trabalha ou es-
tuda?” – como se estudar não fosse trabalho sério que exige dedica-
ção e disciplina –, cujo resultado é o desprezo ainda reinante no
trato de questões relativas ao conhecimento. 3) Além disso, há o
fato inquestionável de que, apesar de a educação compor um mer-
cado mundial da ordem de 2 trilhões de dólares e em franca expan-
são, é extremamente baixo o valor do diploma de professor, tanto
no que se refere ao mercado de bens econômicos (salário) quanto
no que se refere ao mercado de bens simbólicos (prestígio).

Além disso, é visível o ar de desdém e até mesmo o tom debo-
chado com que muitos dos nossos colegas da Universidade tratam
a licenciatura. Particularmente, não sou daqueles que assumem o
magistério como sacerdócio. A docência é um exercício profissional
como outro qualquer, com suas glórias e misérias. Também não vejo
na educação o potencial milagroso da redenção de nossas mazelas.
Nosso desenvolvimento científico e tecnológico fez maravilhas nos
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três últimos séculos; porém, não é consensual o entendimento de
que as pedagogias modernas e pós-modernas tenham feito de nós
homens e mulheres muito melhores que os pré-modernos. Mas se
não houver maior comprometimento com a formação dos futuros
professores, pouco nos restará senão continuar lamentando a pre-
cária situação educacional que nos deixa perplexos quando compa-
ramos os nossos aos resultados obtidos por países social e economi-
camente equivalentes a nós.
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Nossa proposição neste texto é socializar nossa experiência na
formação de professores, principalmente após a reforma curricular
dos cursos de licenciatura em 2002. Tal tarefa teve origem no convi-
te do Prof. João Valdir, coordenador do seminário “Formação de
professores para a educação básica: dez anos da LDB”, a quem agra-
deço pela oportunidade. Promover e participar de debates inter-
disciplinares sobre a formação de professores é uma das oportunida-
des para que professores e alunos das licenciaturas compreendam que
não estamos divididos pelas especificidades das áreas, mas sim
unidos pelo ofício de professor.

Espero não desapontar àqueles que esperavam uma análise mais
ampla das licenciaturas na Universidade Federal de São João del-
Rei. Optei por partir de um olhar egocêntrico, isto é, um breve olhar
histórico sobre a formação de professores de Educação Física no
Brasil e da licenciatura em que leciono. Por preceitos éticos, acredi-
to que tenho de seguir esse caminho. Ao longo deste texto não tra-
rei relatos das experiências de outros nove cursos de licenciatura
da UFSJ, pois ainda estamos construindo o debate. Não quero cor-
rer o risco de uma análise precipitada, apenas apresentarei o con-
texto e as ações institucionais que envolvem nossas licenciaturas.

A formação de professores de Educação Física:
um panorama histórico

A Educação Física, nas últimas três décadas, problematizou sua
intervenção na escola. A década de 1980 foi um marco para a área, pois
professores de diferentes orientações teóricas contribuíram para a cons-
trução do debate e questionamento do modelo tradicional-esportivo.

Reforma curricular dos
cursos de licenciatura: uma
experiência na licenciatura

em Educação Física da UFSJ

Marcelo Pereira de Andrade
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Historicamente, a Educação Física brasileira foi influenciada
fortemente pelos métodos ginásticos europeus, principalmente o
francês, proposições dos séculos XVIII e XIX (SOARES, 2001). A inter-
venção dos professores nas escolas brasileiras, nas primeiras qua-
tro décadas do século XX, foi sustentada por tais referenciais, mas
essa não foi a única influência.

Na década de 1950 – até onde temos registro –, Augusto Liste-
llo apresentou no Brasil o “Método Generalizado Desportivo”1, pers-
pectiva em que privilegiou-se o esporte como conteúdo da Educa-
ção Física escolar ao longo das décadas de 1960 e 1970.

O ingresso do esporte na Educação Física brasileira não repre-
senta uma nova fase, como entendem alguns autores. Os métodos
ginásticos e o esporte, bem como os pressupostos eugênicos e higie-
nistas foram incorporados pela Educação Física brasileira.

Entre as décadas de 1960 e 1980, os cursos de formação de
professores de Educação Física no Brasil priorizaram o esporte
(BETTI; BETTI, 1996). Mesmo com as mudanças nos cursos superio-
res de Educação Física – principalmente nas universidades públi-
cas – no final da década de 1980, com a criação dos cursos de pós-
graduação (strictu-senso) e com o aumento da publicação científica
na área, muitas instituições superiores ainda priorizam o esporte
nos cursos de formação.

A característica central dos cursos de Educação Física que prio-
rizam o esporte é a valorização das disciplinas chamadas “práti-
cas”2, as quais têm como objetivo levar os futuros professores a en-
sinarem tal conteúdo pelo processo de desmontagem e remontagem
(DAOLIO, 1998), o que pode refletir na prática pedagógica dos pro-
fessores de Educação Física que atuam na escola.

Segundo Irene Rangel Betti (1995), os professores de Educação
Física que atuam na escola não conseguem ver outras possibilidades

1 Também chamada de “Educação Física Desportiva Generalizada”. Foi criada no
Instituto Nacional de Esportes da França no final da década de 1940. Nela procu-
ra-se“[...] incorporar e valorizar as atividades esportivas como conteúdo privile-
giado das aulas de educação física” (KOLYNIAK FILHO, 1998, p. 36).

2 Termo, usado por muitos professores de Educação Física, que distingue as disci-
plinas ministradas em sala de aula (teóricas) das ministradas em quadra, piscina,
ginásio, pistas de atletismo. Tal concepção desconhece ou nega a relação entre
teoria e prática pedagógica.
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de intervenção a não ser o ensino do esporte. Mesmo entre tantas
manifestações culturais esportivas, muitos trabalham apenas com
modalidades específicas, isto é, o professor aborda apenas aquela
com que tem afinidade ou que praticou, deixando de lado até as
vivenciadas no seu curso de formação.

Para Elenor Kunz (2000), os futuros professores de Educação
Física são apresentados, ao longo do seu curso de formação, às me-
todologias de ensino do esporte, às metodologias de treinamento,
às tecnologias e aos equipamentos de última geração. No entanto,
isso se distancia da prática pedagógica na escola.

Jocimar Daolio (1995) analisou os discursos dos professores de
Educação Física que atuavam em escolas públicas na cidade de São
Paulo entre 1991 e 1992. Tais professores se formaram em diferen-
tes épocas, principalmente entre 1970 e 1980; contudo, a maioria
indicou uma formação técnico-esportiva e que se refletia na docên-
cia. Alguns professores tinham consciência crítica do seu curso de
Educação Física e consideravam necessária uma formação que sus-
tentasse a intervenção na escola.

Algo que também nos preocupa é o distanciamento dos profes-
sores de Educação Física da produção do conhecimento científico.
Adalberto Sousa (2002) analisou os discursos de 14 professores de
Educação Física efetivos e contratados (ACTs) da Diretoria Leste 2
da cidade de São Paulo3. A questão central era saber se estes incor-
poraram a produção acadêmica da Educação Física brasileira das
décadas de 1980 e 1990.

Muitos dos professores efetivos e ACTs tiveram acesso às obras
da Educação Física brasileira por exigência dos editais de concur-
sos públicos para efetivação de docentes; mesmo assim reproduzi-
am o discurso que privilegiava o esporte.

Apesar de não ser o foco de sua pesquisa, Souza (2002) explica
que o objetivo da maioria dos professores entrevistados é a especiali-
zação de alguma modalidade esportiva. Entre os 14 professores
entrevistados, 13 mostraram preocupação com a formação de atle-
tas, não explicitando interesse pela formação do ser humano ou pelos
aspectos pedagógicos.

3 As diretorias de ensino são unidades da administração direta subordinadas à
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.
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Souza (2002) se aproxima de Betti (1995) ao identificar que são
privilegiadas pelos professores as modalidades esportivas voleibol,
basquetebol, handebol e futsal, “quando não se utilizam apenas de
um deles” (SOUZA, 2002, p. 74). Também existe a preocupação dos
professores em trabalhar com as modalidades esportivas mais vei-
culadas pela mídia.

Para Souza (2002), a formação acadêmica dos professores é uma
das causas da reprodução do modelo esportivo nas aulas de Edu-
cação Física na escola, pois ainda são formados em instituições de
ensino superior que se pautam no modelo esportivo e podem refor-
çar aquilo que os acadêmicos já “sabem” ou “acreditam” sobre a
Educação Física na escola. O autor alerta para o fato de que

[...] o pior é que o quadro apresentado parece não ter
sido revertido de maneira satisfatória nos últimos anos.
Os professores entrevistados que se formaram recen-
temente não demonstraram pensamento diferente dos
formados há mais tempo. Isso significa dizer que ain-
da são formados a partir de uma visão de Educação
Física pautada no rendimento técnico esportivo. (SOU-
ZA, 2002, p. 79)

Temos indícios de outros fatores que podem contribuir para
que professores de Educação Física não sejam preparados, mesmo
na licenciatura, para a intervenção na escola. São eles:

� a proliferação de cursos de Educação Física no Brasil que des-
conhecem a produção acadêmica da própria área, da área da
Educação, das Ciências Sociais e Humanas;

� a resistência de professores de Educação Física – tanto aque-
les que se formaram no modelo esportivo quanto em cursos
que se pautam na produção acadêmica – por acreditarem que
o esporte é objetivo central da Educação Física na escola;

� a resistência de professores e alunos que vêm do esporte (atle-
tas ou não);

� o distanciamento do mundo acadêmico do cotidiano dos pro-
fessores de Educação Física que atuam na escola e vice-versa;

� a falta de possibilidades para que professores possam dar con-
tinuidade a sua formação;
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� a pressão do chamado “mercado de trabalho” na formação de
professores de Educação Física e, na atualidade, o apelo co-
mercial do Fitness;

� a construção midiática de valores sobre corpo/estética, es-
porte/saúde, socialização, entre outras, que pode influenciar
sociedade, professores e acadêmicos;

� a pouca compreensão sobre a formação de professores para a
educação básica.

Gostaria de destacar o último ponto. Um problema comum aos
cursos de formação de professores de Educação Física – que não é sua
exclusividade, pois outras áreas passam pelo mesmo problema – é
a confusão sobre as diferenças entre a licenciatura e o bacharelado.
No final da década de 1980 e durante a década de 1990, os cursos
de Educação Física, na maioria das vezes, estavam voltados para a
formação do bacharelado, mesmo sendo um curso de licenciatura.
Mesmo após a resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002,
encontramos cursos de licenciatura que na verdade são de gradua-
ção, isto é, eles não estão voltados para a formação de professores
para a educação básica.

Apesar de todos os problemas, a Educação Física brasileira pas-
sou por mudanças significativas. Diferentes autores (BETTI, 1991;
COLETIVO DE AUTORES, 1992; DAOLIO, 1998; KUNZ, 2000), cada um a sua
maneira, entendem o esporte como uma construção cultural impor-
tante que não pode ser negada ou banida das aulas de Educação
Física na escola, mas precisa ser repensada.

O conceito “cultura corporal” proposto pelo livro Metodologia
do ensino da Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 1992) amplia a di-
mensão do conteúdo da Educação Física escolar para além do es-
porte – danças, lutas, ginásticas, mímicas, entre outros.

O conceito de cultura corporal não nega o esporte; contudo, ela
o entende como uma construção humana contextualizada. Precisa-
mos compreender que como tal o esporte pode carregar em si rela-
ções de desigualdade (gênero, raça/etnia, classes sociais, entre ou-
tras), por isso cabe ao professor interpretá-las e promover tal
possibilidade aos alunos.

Até aqui me prendi na análise específica da Educação Física es-
colar, aos seus interesses, aos seus problemas e às suas mudanças,
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mas algo que talvez não tenha aprofundado é que, no meu entendi-
mento, a formação de professor com visão crítica, pesquisador, com
responsabilidades políticas e sociais, é uma exigência para a forma-
ção de qualquer área do conhecimento escolar.

Tenho defendido junto aos meus alunos na licenciatura que,
antes de sermos professores de disciplinas específicas ou áreas, so-
mos professores. Logo, a dinâmica escolar, os alunos, a comunida-
de, a gestão democrática da escola, a sociedade em geral dizem res-
peito a todos nós.

Claro que ao longo das últimas três décadas, a Educação Física,
pelo menos para aqueles que se interessam pela formação de pro-
fessores, foi apresentada às teorias da Educação, das Ciências Sociais
e das Ciências Humanas que tratam da formação do professor re-
flexivo do professor pesquisador e do papel social e político da
escola e do professor. Mas, pelo menos no nosso olhar, ainda não
tratamos com profundidade o envolvimento dos nossos professo-
res com a escola, comunidade escolar e local, gestão, políticas edu-
cacionais e outras atribuições docentes.

A experiência do curso de
licenciatura em Educação Física da UFSJ

O curso de licenciatura de Educação Física da UFSJ foi criado
em 2004; logo, é relativamente novo, e foi estruturado com base
nas resoluções CNE/CP 1 (de 18 de fevereiro de 2002) e CNE/CP
2 (de 19 de fevereiro de 2002). Nossa posição diante da UFSJ, do
corpo discente e da comunidade local é de formarmos professores
para a educação básica. Claro que ao fazermos isso nos depara-
mos com o desafio de esclarecer o ofício do professor a todos os
interessados.

Muitos alunos chegam ao curso já sabendo o que é a Educação
Física, isto é, têm a concepção da Educação Física associada ao es-
porte ou Educação Física como sinônimo do Fitness. É neste mo-
mento, no primeiro ano da licenciatura, que o aluno é estimulado
ao debate: sobre o ofício professor; a Educação Física na escola; seu
rumo no curso. Uma das estratégias propostas recentemente à UFSJ
é investir ainda mais no esclarecimento do candidato, muito antes
do processo seletivo sobre as características do curso.
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A reforma curricular dos cursos de licenciatura contribuiu para
a formação de professores para a educação básica. Mas, em especial
para a Educação Física, ela trouxe um problema, pois o Conselho
Federal de Educação Física (CONFEF) e os Conselhos Regionais de
Educação Física (CREFs) não permitem que um licenciado atue no
seguimento não-escolar. Para pesquisadores, professores e mem-
bros do movimento estudantil, essa é uma interpretação equivoca-
da, porque o que percebemos é que a licenciatura pode contribuir
para a formação de um professor que atue em qualquer espaço, prin-
cipalmente por sua dimensão na formação humana, social e cultu-
ral, que é negada ou perdida em muitos cursos de graduação.

Retomando a formação de professores em nosso curso, as dis-
ciplinas das práticas de ensino e estágios supervisionados garan-
tem a aproximação do aluno ao universo escolar. A carga horária
dessas disciplinas, ao longo do curso, é de 820 horas. Defendemos
que essa aproximação é o eixo na formação do professor. Já no se-
gundo semestre do curso, o acadêmico tem contato com a escola –
numa visão ampla de sua dinâmica –, mas sem fazer nenhum tipo
intervenção. Suas observações são apresentadas e debatidas com os
professores e discentes.

A prática de ensino é a síntese das discussões promovidas ao
longo da formação dos acadêmicos. No entanto, entendemos que
ela não é a única responsável pela reflexão da prática pedagógica,
que deve ser a preocupação de todos os docentes do curso e, res-
pectivamente, de suas disciplinas.

Permeiam as discussões nas disciplinas Prática de Ensino, en-
tre outras possibilidades:

� a função social da escola;

� a função social do professor;

� a participação da comunidade na escola;

� a dinâmica escolar;

� as especificidades dos conteúdos nos diferentes níveis da edu-
cação básica (ensino infantil, ensino fundamental, ensino mé-
dio e educação de jovens adultos);

� as dimensões do conteúdo;

� a cultura corporal;
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� o projeto político-pedagógico da escola;

� o desenvolvimento do planejamento de ensino e planos de
aula;

� a construção discente e docente.

Além de pensarmos nas possibilidades de intervenção nos di-
ferentes níveis de Educação em que já atuamos (ensino fundamen-
tal e médio) e que corremos risco de perder em Minas Gerais – o
caso do ensino médio –, temos incentivado nossos alunos a refleti-
rem sobre a possibilidade de intervenção na educação infantil e na
educação de jovens e adultos (EJA). Temos ciência de que a atuação
de professores de Educação Física nessas áreas ainda é incipiente.
Entretanto, é imprescindível que o futuro professor analise as pos-
síveis contribuições que ele pode dar a essa parcela da sociedade.
Outro ponto apresentado aos alunos é como superar um desafio,
tanto legal (pela ingerência do CONFEF e CREFs) quanto acadêmi-
co, que é refletir sobre os projetos educacionais em ONGs, sindica-
tos, comunidades, movimentos sociais, entre outros espaços.

Sobre os projetos de extensão e pesquisa, temos incentivado
principalmente aqueles que têm como eixo temático a escola. Em
relação aos projetos de extensão, temos uma ação que teve origem a
partir da nossa discussão com os secretários de Educação de alguns
municípios do Campo das Vertentes, o que resultou, no primeiro
semestre de 2007, no I Encontro de Educação Física Escolar da UFSJ
(I ENEFES), com o objetivo de discutir a formação de professores
neste início de século e suas perspectivas. Ao promover esse encon-
tro, que será bienal, nosso curso e a UFSJ assumiram outra posição
importante: a de provocar tanto em sua comunidade interna quan-
to externa a discussão permanente sobre a formação de professores
de Educação Física e seu papel na escola.

Algo que gostaríamos de destacar é que o I ENEFES envolveu
professores do Departamento da Educação, que é uma área irmã.
No nosso entendimento, tal envolvimento é uma condição sine qua
non para o avanço no campo da formação de professores.

No entanto, o I ENEFES aponta para a necessidade da aproxi-
mação entre o nosso curso – e a própria UFSJ – e os professores, pois
a maior adesão ocorreu no meio discente; isto é, poucos professores
que atuam em escolas do Campo das Vertentes participaram do
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encontro. Também estamos planejando ações que possam dar voz
aos atores sociais envolvidos na dinâmica escolar e nas políticas
públicas educacionais (secretários de Educação, supervisores, dire-
tores, professores, alunos, pais e comunidade), na forma de mesas-
redondas, seminários e grupos de estudo.

No campo da produção do conhecimento, desenvolveremos,
com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de Minas Gerais (FAPEMIG), o projeto de pesquisa “Professores
de Educação Física escolar do Campo das Vertentes: análise de perfil”.
Esse projeto também foi estruturado com base no debate com os
secretários municipais de Educação, os quais queriam a interven-
ção do curso de licenciatura em Educação Física da UFSJ na forma-
ção continuada dos professores. No entanto, eles não nos apresen-
taram dados convincentes sobre seus professores e suas práticas
pedagógicas, o que nos levou à elaboração do projeto que pretende,
em dois anos (2007-2009), identificar e traçar o perfil dos professo-
res de Educação Física que atuam em escolas públicas de sete cida-
des do Campo das Vertentes4.

Nossos objetivos ao desenvolver esse projeto de pesquisa são:

1) dar subsídios para a formação inicial de professores no cur-
so de licenciatura em Educação Física da UFSJ, bem como
para a elaboração de projetos de formação continuada de
professores;

2) oferecer às Secretarias de Educação do Estado de Minas Ge-
rais e às Secretarias Municipais de Educação uma fonte que
possa contribuir para o entendimento da disciplina Educa-
ção Física e apoio pedagógico aos seus professores.

Por último, gostaria de abordar uma ação institucional da UFSJ
que pode contribuir para a discussão interdisciplinar sobre forma-
ção de professores. Em 2006 a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
promoveu o “I Fórum das licenciaturas da UFSJ”, que se voltou
para a discussão conjunta das opções e trajetórias construídas pelos
sujeitos e grupos responsáveis pelas diferentes licenciaturas da UFSJ.
Os resultados das discussões foram:

4 As cidades envolvidas na pesquisa são: Lagoa Dourada, Nazareno, Resende Cos-
ta, Ritápolis, São João del-Rei, São Tiago e Tiradentes
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1) uma importante tensão conceitual entre os representantes
das licenciaturas, que indicou a necessidade do nosso apro-
fundamento sobre o que é a formação de professores para a
educação básica;

2) a criação do Fórum Permanente das Licenciaturas;

3) a criação do Fórum Permanente de Avaliação e Evasão Esco-
lar, o qual promoveu um encontro no primeiro semestre de
2007 e conduziu a reestruturação do sistema de avaliação
institucional (docente e discente);

4) a aproximação de professores das licenciaturas de diferentes
formações, mas que têm em comum o interesse pela forma-
ção de professores.

Apesar de todas essas ações, o curso de Educação Física da UFSJ
e as demais licenciaturas têm problemas comuns, ainda que alguns
de forma mais severa e outros mais tênues.

Temos encontrado dificuldades no desenvolvimento das seis
disciplinas de prática de ensino. Nas duas primeiras turmas do cur-
so de licenciatura em Educação Física, tínhamos uma proposição para
as 400 horas de prática de ensino em que os acadêmicos faziam parte
das observações fora do espaço escolar. Após nossa reflexão, chega-
mos a outra proposição, isto é, as observações e intervenções realiza-
das nas unidades escolares. Na reformulação do projeto pedagógico
do curso de licenciatura em Educação Física (2007), as disciplinas
prática de ensino sofrerão novas mudanças. Nosso objetivo é que as
disciplinas que tratam das metodologias de ensino sejam também
responsáveis pelas discussões sobre ensino infantil, fundamental,
médio e educação de jovens e adultos, bem como da prática pedagó-
gica com essa população. Com isso esperamos retardar a ida dos nos-
sos alunos à escola, pois se de um lado a aproximação no segundo
período do primeiro ano é interessante, do outro ela pode ser prema-
tura, já que o acadêmico ainda não foi devidamente apresentado às
teorias educacionais e às metodologias de ensino.

O número reduzido de professores no curso é outro problema,
pois a enorme quantidade de compromissos com ensino, pesquisa,
extensão e administração tem prejudicado as atividades desenvol-
vidas pelas disciplinas prática de ensino e estágio supervisionado.
Em assembléia departamental, o Departamento das Ciências da Edu-
cação Física e Saúde (DCEFS) decidiu que tais disciplinas deverão



Reforma curricular dos cursos de licenciatura: uma experiência na
licenciatura em Educação Física da UFSJ

55

ser de responsabilidade de um número maior de professores. Essa
resolução, no entanto, depende do preenchimento de vagas docen-
tes. No momento, temos somente quatro docentes efetivos com de-
dicação ao curso de licenciatura em Educação Física.

Outra questão que nos preocupa é nossa interferência nas uni-
dades escolares via disciplinas prática de ensino e estágio supervisio-
nado, pois não somos o único curso de licenciatura da UFSJ, e as
escolas da cidade de São João del-Rei estão sobrecarregadas com nos-
sos alunos estagiários. Nosso curso e algumas das licenciaturas em
conjunto estão estudando a possibilidade de desenvolvimento de um
projeto interdisciplinar de extensão com crianças e adolescentes em
idade escolar, o que poderá diminuir o número de acadêmicos esta-
giários na escola regular e aproximar os professores das disciplinas
prática de ensino e estágio supervisionado dessas atividades.

Enfim, essa é nossa experiência. Sabemos das dificuldades e
das exigências para a formação de professores com visão crítica,
responsabilidade política e social. Não temos uma visão ingênua
nem romântica. Temos ciência de que o debate e o embate devem
ocorrer para além do meio acadêmico. Para formamos bem um pro-
fessor não bastam apenas leis, resoluções, pareceres e boa vontade.
Precisamos de investimento, de condições concretas que respeitem
o ensino, a pesquisa e a extensão; também necessitamos de profes-
sores – em maior número – nas universidades públicas brasileiras
que entendam a licenciatura e a formação de professores.
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Este trabalho apresenta a experiência da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) no campo da formação de professores, em es-
pecial no que se refere ao processo de definição das diretrizes inter-
nas relativas a essa formação e suas implicações na organização dos
currículos dos cursos de licenciatura. Essa experiência, por sua vez,
se situa no contexto mais amplo das novas diretrizes para formação
de professores no Brasil definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e a legislação complementar dela
decorrente. Assim, num primeiro momento, serão destacados alguns
dos marcos legais que orientaram os debates e as diretrizes sobre a
formação de professores e, a partir desses marcos, situaremos os ca-
minhos percorridos pela UFU em sua trajetória interna.

Alguns marcos legais

A Lei 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, definiu as
novas diretrizes e bases para a educação nacional. No campo da
organização da educação brasileira em geral e da formação de pro-
fessores mais especificamente, importantes mudanças se delinea-
ram a partir dessas novas diretrizes. Novos cenários se construí-
ram. Dentre outros aspectos, destacam-se elementos como: a
educação básica passou a abranger desde a educação infantil, que
envolve o ensino das crianças de zero a seis anos, até o ensino mé-
dio, além dos oitos anos do ensino fundamental. A perspectiva do
regime de colaboração entre os entes federados – União, estados e
município – ficou mais fortemente colocada na definição das res-
pectivas atribuições e incumbências. Na educação superior, além
dos cursos e programas de graduação, pós-graduação e extensão já
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existentes na organização da educação brasileira, foram instituí-
dos também os chamados cursos seqüenciais; continuou sendo ad-
mitida a oferta do ensino superior em instituições com variados
graus de abrangência ou especialização, de onde decorre a possi-
bilidade da existência de universidades, centros universitários,
faculdades integradas e faculdades ao mesmo tempo em que é
admitida a existência de universidades especializadas por campo de
saber; se estabeleceu ainda que a organização dos currículos de-
vesse seguir diretrizes gerais pertinentes, o que determinou o es-
tabelecimento de novas diretrizes para a organização curricular dos
cursos de graduação no Brasil.

Por seu turno, as questões relativas à formação de professores
foram tratadas, de início, no Título VI – “Dos Profissionais da Edu-
cação, dos artigos 61 a 67”.

O artigo 61, nos seus incisos I e II, definiu os princípios básicos
que deverão ser considerados na formação dos profissionais da
educação:

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades.

Aqui se coloca um primeiro componente que se tornará central
no debate e na legislação relativa à formação de professores ao longo
desses 10 anos de aprovação da LDB; qual seja, o lugar que a prática,
a experiência, assume nessa formação. Como se observa, a experiên-
cia no campo da educação, o fazer pedagógico, são fortemente desta-
cados nos dois princípios colocados nesse artigo introdutório, num
processo em que as práticas educativas deveriam se constituir, cada
vez mais, no elemento dinamizador e articulador do currículo.

Em seguida foi definido na LDB, no artigo 62, o nível e locus em
que a formação de docentes deverá ocorrer. Quanto ao nível, ficou
estabelecido que essa formação deveria acontecer em curso de li-
cenciatura, de graduação plena, porém admitida a formação em
nível médio, na modalidade normal, para aqueles que exercerão o
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental. Quanto ao locus, esse mesmo artigo informa
que ela poderia acontecer em universidades e em institutos su-
periores de educação.
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Chama atenção até aqui o fato de o texto legal, por um lado, avan-
çar na definição da licenciatura plena como nível básico para a forma-
ção de professores, mas, por outro lado, continuar admitindo a forma-
ção de nível médio como requisito mínimo para aqueles que atuarão
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.1

Anunciava-se, pois, uma nova modalidade de instituição de
ensino superior, os chamados institutos superiores de educação
(ISE), que teriam uma regulamentação específica (Resolução CNE/
CP nº 001/1999), mas que na própria LDB já tinha definidos seus
contornos gerais. De acordo com artigo 63, os ISE manterão:

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica,
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries
do ensino fundamental;

II – programas de formação pedagógica para portadores de
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à
educação básica;

III – programas de educação continuada para os profissionais
de educação dos diversos níveis.

Por sua vez, a Resolução CNE/CP nº 01/1999 definiu, entre
outros aspectos, as diferentes formas de organização desses institu-
tos. De acordo com essa resolução, em seu artigo 3º, os ISE poderiam
assumir diferentes características:

I – como instituto superior propriamente dito, ou em faculdade, ou
em faculdade integrada ou em escola superior, com direção ou
coordenação do conjunto das licenciaturas ministradas;

II – como unidade de uma universidade ou centro universitá-
rio, com direção ou coordenação do conjunto das licencia-
turas ministradas;

III – como coordenação única de cursos ministrados em dife-
rentes unidades de uma mesma instituição.

1 A formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fun-
damental sempre foi um grande desafio no cenário educacional brasileiro e se con-
figurará como um campo de importantes debates e embates de projetos e propos-
tas, em especial, com a introdução do chamado curso normal superior e o tratamento
que ele recebeu na legislação complementar. Para um maior aprofundamento des-
sa questão, numerosos estudos podem ser consultados, como, BRZESINSKI, 1996;
AGUIAR, 2006, LUDKE, MOREIRA, CUNHA, 1999; WEBER, 2000.
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Com efeito, o que se pretendeu por meio dos ISE foi, por um
lado, deslocar a formação de professores para uma modalidade de
instituição em que a pesquisa e a produção do conhecimento não se
colocassem como horizonte no desenvolvimento institucional. Nas
próprias atribuições colocadas para os ISE e na configuração míni-
ma prevista para seu corpo docente, as limitações no âmbito do
incremento da pesquisa se evidenciaram.

Por outro lado, o delineamento dado à formação de professores,
tanto pela LDB quanto pela legislação que se seguiu, contribuiu para
que se viabilizassem novos campos e espaços onde essa formação
poderia se realizar. Em boa medida, esse desdobramento ia ao en-
contro das próprias diretrizes emanadas de diferentes organismos
internacionais, em especial o Banco Mundial, em suas propostas de
se buscar maior diferenciação e diversificação institucional no âmbi-
to das instituições de ensino superior (IES) (SGUISSARDI, 2000). Nesse
sentido, é pertinente a síntese formulada por Freitas (2003, p. 1.101):

A criação, na LDB, de novas instâncias e cursos de formação,
como os Institutos Superiores de Educação (ISEs) e o cur-
so normal superior (Art. 63), atendeu ao objetivo de diversi-
ficação das Instituições de Ensino Superior (IES) imposto
pelos organismos financiadores internacionais aos diferen-
tes países, visando a reduzir os altos custos com a forma-
ção desenvolvida em instituições universitárias com in-
vestigação e pesquisa, a partilhar a ampliação da oferta de
ensino superior com instituições privadas e a tornar mais
ágil, prática e eficiente a formação dos quadros do magis-
tério [...], condições necessárias para “aterrizar a reforma
na sala de aula”, em outras palavras, a formação superior
mas não necessariamente universitária – pós-secundária –,
como recomendada no documento acima referido.

Ressalte-se ainda que, em boa medida, a criação dos ISE foi na
contramão da trajetória que se vinha construindo no cenário da
educação brasileira, na medida em que já havia um significativo
acúmulo de experiências e reflexões no campo da formação de pro-
fessores que afirmavam a universidade como locus privilegiado onde
essa formação deveria ocorrer. Weber (2000, p. 137) apresenta a se-
guinte análise sobre o delineamento dado à formação de professo-
res a partir da LDB, em que mais uma vez a dicotomia entre o legis-
lador e os profissionais da educação vem à tona:
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Ao proceder dessa forma, o legislador, baseado em críti-
ca fundada à legislação vigente, praticamente desconsi-
derou não apenas o teor do debate em curso sobre for-
mação de professores, como também todas as
experiências inovadoras de preparação com ele sintoni-
zadas, desenvolvidas sobretudo nos últimos dez anos,
tanto em universidades como em instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas as quais, aplicando os co-
nhecimentos recentes sobre educação e acerca do proces-
so de aprender, vêm buscando superar críticas de acade-
micismo e de descompromisso com as necessidades
sociais concretas. Essas experiências, conforme avaliações
feitas por secretarias de educação e por universidades,
têm contribuído para uma atuação docente cada vez mais
voltada para as necessidades educativas dos alunos e,
portanto, próximas às suas características sociais, de fai-
xa etária e culturais.

Ainda no contexto da regulamentação da formação de profes-
sores no Brasil a partir da LDBEN de 1996, em 2001 e 2002 o Conse-
lho Pleno do Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de gra-
duação plena.

O caminho apontado por essas diretrizes coloca no horizonte
um novo modelo de processo formativo do profissional da educa-
ção. Esperava-se superar o antigo esquema denominado de 3+1,
que historicamente caracterizou a formação de professores no Bra-
sil, em que se tem três anos de curso nos quais predominam a for-
mação no âmbito do conhecimento específico de cada área e, ao
final, nos dois últimos períodos, são cursadas as chamadas discipli-
nas de formação pedagógica e a Prática de Ensino. Além disso, a práti-
ca educativa foi definida como elemento nucleador do currículo a
ser construído em cada instituição, na medida em que ela deveria
se fazer presente desde o início do curso.

Por sua vez, também a noção de habilidade e competência pas-
sou a orientar a organização curricular dos cursos de formação de
professores, assim como já ocorrera em outros campos de forma-
ção, o que reforçou nessa formação uma perspectiva de caráter téc-
nico-instrumental do trabalho docente, dentro de uma concepção
utilitária e fragmentada do conhecimento, da ciência. Nesse quadro,
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a preocupação com o que e o como ensinar passou a ser o eixo da
formação a ser desenvolvida, em contraposição ao debate sobre os
fins da educação, seu papel e significado histórico.

Trilhas e tramas na formação de professores

É no contexto dessas mudanças implementadas na educação
superior a partir do final dos anos 90 do século XX e nesse início de
século XXI que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) vem
construindo novos caminhos no campo da formação de professores.

A UFU está instalada em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia,
na região do Triângulo Mineiro. Em 2000 foi implantada uma nova
estrutura administrativa a partir da qual a Universidade ficou organi-
zada em 28 Unidades Acadêmicas classificadas como Faculdades ou
Institutos. As instâncias colegiadas, de caráter deliberativo no âmbito
das Unidades Acadêmicas são os Colegiados de curso e o Conselho de
Unidade. Além dessas instâncias, no âmbito da administração superior,
a Universidade possui os seguintes Conselhos de natureza deliberati-
va: Conselho Universitário; Conselho de Graduação; Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação; Conselho de Extensão, Assuntos Comunitá-
rios e Estudantis e o Conselho Diretor. As questões relativas ao ensino
de graduação são da competência primeira do Conselho de Gradua-
ção e, no que couber, essas questões também são apreciadas pelo Con-
selho Universitário, órgão máximo da instituição.

Quanto às atividades de ensino, a UFU possui, aproximadamen-
te, 15.000 alunos em seus 42 cursos de graduação, sendo 34 cursos em
funcionamento no Campus Sede e 8 cursos na Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FACIP), instalada no Campus situado na cidade
de Ituiutaba e em funcionamento desde o segundo semestre do ano de
2006. Dos cursos ofertados, a UFU possui 21 licenciaturas.

O debate e o processo de reformulação dos cursos de licencia-
tura na UFU em certo momento se desenvolveram simultaneamen-
te ao processo de definição das normas e diretrizes para revisão
dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação dessa mesma
instituição.

A discussão em torno da reformulação dos cursos de licencia-
tura na UFU teve início em 2002, mas ao mesmo tempo em que
essas discussões se desenvolviam discutia-se na UFU as diretrizes
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institucionais para elaboração ou revisão dos projetos pedagógicos
de seus cursos de graduação. Como resultante desse processo, foi
aprovada pelo Conselho de Graduação a Resolução de nº 02/2004,
que define as diretrizes gerais para o ensino de graduação.

Nessas diretrizes ficou estabelecido que os cursos de gradua-
ção da UFU deverão ser organizados orientados pelos seguintes
princípios:

I – contextualização expressa na apresentação e discussão dos
conhecimentos de forma crítica e historicamente situada;

II – indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão de
modo a desenvolver atitudes investigativas e instigado-
ras da participação do estudante no desenvolvimento do
conhecimento e da sociedade como um todo;

III – interdisciplinaridade evidenciada na articulação entre as
atividades que compõem a proposta curricular, evitando-
se a pulverização e a fragmentação de conteúdos;

IV – flexibilidade de organização presente na adoção de dife-
rentes atividades acadêmicas como forma de favorecer a
dinamicidade do Projeto Pedagógico e o atendimento às
expectativas e interesses dos alunos;

V – rigoroso trato teórico-prático, histórico e metodológico no
processo de elaboração e socialização dos conhecimentos;

VI – ética como uma referência capaz de imprimir identidade e
orientar as ações educativas; e

VII – avaliação como prática de re-significações na forma de
organização do trabalho docente e de aperfeiçoamento
do projeto pedagógico do curso.

Quanto aos componentes curriculares, foi definido que nos pro-
jetos pedagógicos deverão estar previstos os seguintes componen-
tes: disciplinas, trabalho de conclusão de curso, atividades comple-
mentares, práticas específicas, estágio supervisionado.

Ficou estabelecido ainda o perfil do egresso a ser perseguido
nos cursos de graduação da UFU:

� autonomia intelectual, que o capacite a desenvolver uma vi-
são histórico-social, necessária ao exercício de sua profissão,
tornando-o um profissional crítico, criativo e ético, capaz de
compreender, intervir e transformar a realidade que o cerca;
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� capacidade de desenvolver relações solidárias, cooperativas
e coletivas;

� possibilidade de produzir, sistematizar e socializar conheci-
mentos e tecnologias;

� capacidade para compreender as necessidades dos grupos
sociais e das comunidades com relação a problemas socioeco-
nômicos, culturais, políticos e organizativos, de forma a utili-
zar racionalmente os recursos disponíveis, além de se preo-
cupar em conservar o equilíbrio do ambiente;

� constante desenvolvimento profissional, exercendo uma prá-
tica de formação continuada que possa empreender inova-
ções na sua área de atuação. (UFU, 2006, p. 21)

No âmbito da formação de professores, em especial em 2002 e
2003, foram intensificados os debates e discussões em torno da re-
formulação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura.
Essa intensificação esteve associada, por um lado, à sensibilidade
institucional para essa temática; por outro, pelo novo quadro nor-
mativo que se colocou nesse campo acadêmico com a aprovação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Profes-
sores da Educação Básica, por meio das Resoluções do Conselho
Nacional da Educação CNE/CP 01/2002 e CNPE/CP 02/2002.

Ao longo desses anos, a partir do chamamento da Diretoria de
Ensino da Pró-Reitoria de Graduação, aconteceram as primeiras
reuniões com coordenadores de cursos e demais professores inte-
ressados na temática. A partir desses encontros foi se constituindo
um espaço coletivo de discussão da formação de professores nessa
Universidade, que contou com a participação sistemática de coor-
denadores dos diferentes cursos. A UFU possuía à época 16 cursos
de licenciatura, além do curso de Pedagogia. Participaram ainda
dessa fase inicial representantes da Faculdade de Educação e do
Instituto de Psicologia, uma vez que essas duas unidades acadêmi-
cas eram responsáveis pela oferta de disciplinas de formação peda-
gógica em todos os cursos de formação de professores da Universi-
dade, respectivamente, Didática Geral, Estrutura e Funcionamento
do Ensino e História da Educação, no caso da primeira, e Psicologia
da Educação, no caso da segunda. Esse processo culminou com
aprovação em 30 de março de 2005 pelo Conselho Universitário do
Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da
Educação (Resolução nº 03/2005/CONSUN).
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O processo vivido pela UFU foi assim relatado na introdução
do Projeto Institucional;

O debate interno manteve-se intenso em 2002 e 2003, gra-
ças ao espaço institucional, criado para favorecer a troca
de informações, a discussão e o encaminhamento de ques-
tões ligadas aos cursos de formação de professores – o
fórum das licenciaturas – como foi informal e inicialmente
denominado.

Nesse espaço de discussões, o conjunto dos coordenado-
res dos dezesseis Cursos de Licenciatura da UFU, junta-
mente com professores e alunos, membros ou não de Co-
legiados de Curso, a Faculdade de Educação e a Diretoria
de Ensino analisaram não só as exigências legais, mas tam-
bém, deram início a um diálogo sobre os possíveis cami-
nhos da formação de professores. (UFU, 2006, p. 12)

Ao lado desse “espaço de discussões” outros momentos-movi-
mentos se desenvolveram ao longo dos debates sobre a formação
de professores na UFU. Realizaram-se seminários, oficinas, reuni-
ões nas Unidades Acadêmicas e nos Colegiados de Curso, entre
outros. O relato abaixo esclarece um pouco mais sobre esses outros
momentos-movimentos:

Concomitantemente às discussões realizadas no interior
do fórum, foram realizados Seminários Temáticos, Ofici-
nas de Trabalho e encontros periódicos, que fundamen-
taram a preparação coletiva de um Projeto Institucional.
Paralelamente a isto, alguns Colegiados de Cursos inten-
sificaram seus estudos que subsidiaram a elaboração de
propostas para a implementação deste Projeto Institucio-
nal de Formação e Desenvolvimento do Profissional da
Educação. O esforço realizado na efetivação dessa tarefa
revela, pois, a importância que a UFU atribui ao trabalho
coletivo e à interlocução entre diferentes sujeitos que, de
um modo ou de outro, se vêem envolvidos com a forma-
ção de professores. Evidentemente, que a dimensão cole-
tiva dessa elaboração, além de conferir consistência e le-
gitimidade ao Projeto, torna todos os envolvidos
responsáveis por sua concretização. (UFU, 2006, p. 13)

Ressalte-se, por último, que todo esse processo de discussão
desenvolvido na UFU foi fortemente alimentado também pelo
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debate nacional em torno da formação dos profissionais da educa-
ção, em especial com a importante contribuição de associações cien-
tíficas da área, como a Associação Nacional pela Formação dos Pro-
fissionais da Educação (ANFOPE); a Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); a Associação Na-
cional de Política e Administração da Educação (ANPAE); a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); o
Fórum dos Diretores de Faculdades de Educação das Universida-
des Públicas Brasileiras (FORUMDIR) e o Fórum de Pró-Reitores
de Graduação das Universidades Brasileiras (ForGRAD).

Ao final dessa caminhada, quanto aos princípios orientadores
para a formação de professores na UFU, além dos princípios gerais
já definidos anteriormente na Resolução nº 02/2004/CONGRAD,
foram definidos dois outros princípios: articulação teoria e prática e
articulação entre formação inicial e continuada, bacharelado e licenciatura,
universidade e escola básica e outras instâncias educativas.

O primeiro princípio implica a compreensão de que os conteú-
dos específicos de cada área de conhecimento e as especificidades
da prática pedagógica dialogam e integram uma totalidade de sa-
beres que fundamentam e orientam a formação do profissional da
educação, o que significa afirmar que a articulação teoria e prática
pedagógica deve constituir-se como um eixo balizador do processo
de formação. Nesse sentido, a prática pedagógica passa a ser toma-
da como objeto de investigação permanente do professor, ao longo
de toda sua formação e de sua ação como profissional, de modo
que a articulação teoria-prática pedagógica deve estar presente des-
de o início do curso, para além de mera relação de justaposição de
conhecimentos ou de componentes curriculares.

O segundo princípio, por sua vez, explicita a compreensão da
formação do profissional da educação enquanto processo, enquan-
to elemento constitutivo da identidade e da vida pessoal e profissio-
nal, na medida em que a formação inicial e a formação continuada
são afirmadas como construção contínua e permanente. Ao lado
desse caráter de continuidade que une e articula essas duas moda-
lidades de formação, esse princípio afirma também a integração
entre o bacharelado e a licenciatura a partir da compreensão de que
o professor deve ser um profissional capaz de, além de dominar
consistentemente os conhecimentos de campo de saber da ciência es-
pecífica, dominar a teoria pedagógica e a relação desses dois campos
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teóricos com outras áreas do conhecimento humano. Por último,
esse princípio carrega em si a compreensão e a dimensão de com-
promisso social da universidade com a escola básica, o que leva a
afirmar a indispensável articulação entre a instituição formadora e
as demais instituições e instâncias educativas na e da sociedade.

Ao lado desses princípios e a partir do perfil profissional já
delineado no âmbito das diretrizes para os cursos de graduação da
UFU, foram definidos os seguintes objetivos gerais orientadores dos
cursos de licenciatura da UFU:

� compreender a cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando e atuando com
a diversidade humana;

� questionar a realidade, formulando problemas e propondo
alternativas para resolvê-los, visto que para esta realização é
necessário o uso do pensamento lógico, a criatividade, a in-
tuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedi-
mentos e verificando sua adequação;

� compreender de forma ampla e consistente o processo educa-
tivo, considerando as características das diferentes realida-
des e níveis de especialidades em que se processam;

� articular o ensino, a pesquisa e a extensão, na busca de produ-
ção do conhecimento e solução de desafios e de problemas da
prática pedagógica;

� lutar pela valorização do profissional da educação. (UFU, 2006,
p. 21-22)

Quanto à organização curricular ficou definido que os cursos
devem ser estruturados em torno de três Núcleos de Formação:
Núcleo de Formação Específica; Núcleo de Formação Pedagógica e Núcleo
de Formação Acadêmico-Científico-Cultural.

O Núcleo de Formação Específica se define pelos conhecimen-
tos da área científica de referência de cada curso. Nele estão reu-
nidos os componentes curriculares relativos aos conteúdos espe-
cíficos, em articulação com os conteúdos da área de formação
pedagógica e a formação para a pesquisa. Cada colegiado de cur-
so deve estabelecer os elementos curriculares que compõem esse
Núcleo.
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Em articulação com o Núcleo de Formação Específica, o Nú-
cleo de Formação Pedagógica privilegia o tratamento dos conheci-
mentos teórico-práticos do campo da educação e do ensino, de modo
que no processo formativo do futuro professor sejam assegurados
conhecimentos que conduzam à compreensão da educação e da es-
cola, sua função social e política, à análise da realidade e ao domí-
nio dos conhecimentos no campo da didática e das metodologias
de ensino. Constituem esse núcleo as disciplinas de formação pe-
dagógica, que incluem Didática Geral (60 h), Política e Gestão da
Educação (60 h), Psicologia da Educação (60 h), metodologias de
ensino na área específica do curso (mínimo de 60 h) e mais uma
disciplina a critério do colegiado de cada curso; o Projeto Integrado
de Prática Educativa (PIPE) e o Estágio Supervisionado. Por meio
desses componentes curriculares pretende-se assegurar que o licen-
ciando tenha uma inserção na análise sistemática de conceitos, te-
mas e questões educacionais.

De acordo com as novas diretrizes para formação de professo-
res na UFU, espera-se que por meio do PIPE e do Estágio Supervisio-
nado seja possível construir novos percursos e práticas curriculares
que assegurem os princípios orientadores definidos no Projeto Ins-
titucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da Educação,
em especial no que se refere à articulação teoria e prática e à pes-
quisa como elementos dinamizadores do currículo desde o início
do curso. As atividades do PIPE terão como culminância a realiza-
ção do Seminário de Prática Educativa, que deverá ocorrer entre o
5º e 6º período do curso, e sua carga horária poderá integrar ao
PIPE ou ao Estágio Supervisionado. Esses dois componentes curri-
culares se caracterizarão, pois, pelo seu caráter coletivo e interdis-
ciplinar, com vistas a assegurar que teoria e prática pedagógica se
articulem com pesquisa, processo investigativo e reflexão crítica
dessa prática como eixos norteadores dos processos formativos do
profissional da educação no âmbito da UFU.

O Núcleo de Formação Acadêmico-Científico-Cultural compre-
ende um grande leque de atividades de “enriquecimento curricular
– acadêmica, cultural, artística, científica ou tecnológica – que com-
plemente a formação profissional do estudante, tanto no âmbito do
conhecimento de diferentes áreas do saber, quanto no âmbito de sua
preparação ética, estética e humanística” (UFU, 2006, p. 26-27).
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma das modalida-
des de atividades de enriquecimento curricular admitida. Além
dessa atividade são admitidas outras, como:

� a participação em projetos e/ou atividades especiais de en-
sino;

� a participação em projetos e/ou atividades de pesquisa;

� a participação em projetos e/ou atividades de extensão;

� a participação em eventos científico-culturais, artísticos;

� a participação em grupos de estudo de temas específicos, ori-
entados por docente;

� a visitas orientadas a centros de excelência em área específica;

� a exercício da atividade de monitoria;

� a representação estudantil;

� a disciplinas facultativas;

� a atividades acadêmicas à distância;

� a participação em concursos. (UFU, 2006, p. 27)

Ressalte-se ainda a criação da Comissão Permanente de For-
mação de Professores, formada por um representante de cada cur-
so, um representante da Pró-Reitoria de Graduação, um represen-
tante da Faculdade de Educação e um representante do Instituto de
Psicologia. Ela está diretamente vinculada à Pró-Reitoria de Gra-
duação e tem como atribuições principais:

o acompanhamento, a avaliação e os eventuais encami-
nhamentos para o desenvolvimento dos projetos peda-
gógicos dos cursos de formação de professores, a condu-
ção do processo coletivo de discussão, de reflexão e de
reelaboração do Projeto Institucional de Formação e De-
senvolvimento de profissionais da Educação. À Comis-
são cabe, ainda, estabelecer permanente interlocução com
as demais instâncias que articulam os processos de for-
mação continuada de professores. (UFU, 2006, p. 33)

À guisa de conclusão

Este breve relato da experiência da Universidade Federal de
Uberlândia no campo da formação do profissional da educação
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evidencia que importantes passos foram alcançados. Nesse senti-
do, vale ressaltar a riqueza do debate e do processo de discussão
sobre essa formação desenvolvido ao longo de mais de dois anos, o
que possibilitou que a formação docente assumisse um lugar de
destaque no debate institucional.

Além disso, considerando os princípios e objetivos definidos e
a estrutura curricular proposta, certamente a Universidade estará
apta a construir novos percursos formativos, novas relações com a
educação básica, ao mesmo tempo em que terá condições mais fa-
voráveis para a efetiva superação dos modelos formativos assenta-
dos no esquema conhecido como 3 + 1, que dicotomizava, na for-
mação do professor, o momento e os componentes curriculares de
formação específica daqueles destinados à formação pedagógica.

Nas diretrizes definidas na UFU fica evidente também a preo-
cupação com diálogo e articulação entre prática pedagógica, pes-
quisa e formação docente a ser assegurada ao longo de todo o cur-
so, ainda que esse seja um árduo e longo caminho a ser percorrido.

Por certo, dificuldades e limitações também se fizeram e ain-
da, fazem presentes nesse processo. Dentre essas dificuldades
merece destaque o fato de que o imaginário pedagógico-forma-
tivo de muitos alunos e professores ainda é fortemente marcado
pela separação entre a formação do bacharel e a formação do
licenciado. Além disso, a compreensão da prática educativa e da
pesquisa como elementos orientadores e articuladores do pro-
cesso formativo ainda não está suficiente e definitivamente sedi-
mentada. Por último, vale ressaltar as limitações e dificuldades
institucionais enfrentadas para se viabilizar a efetiva implemen-
tação e funcionamento da Comissão Permanente de Formação
de Professores da UFU, pois até o momento, passados dois anos
aprovação da Resolução nº 03/2005/ CONSUN, as atividades
dessa comissão ainda não tiveram início.

Os avanços alcançados e as dificuldades enfrentadas nos infor-
mam, pois, que as trilhas e tramas da formação do profissional da
educação na UFU trazem à tona o caminho já percorrido e os mui-
tos caminhos a serem percorridos, ainda que muitas tramas já te-
nham sido tecidas e muitas trilhas já tenham sido desbravadas.
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A trajetória dos cursos noturnos na UFMG foi, até recentemen-
te, marcada por características muito peculiares. Durante muito tem-
po alguns cursos funcionaram no período da noite sem estarem for-
matados como noturnos. O exemplo mais expressivo é o curso de
Direito. Esse curso forma alunos no período da noite desde os anos
60 do século passado, pelo menos. Entretanto, só em 2004 ele foi
efetivamente organizado como curso noturno. A primeira vista, tal
circunstância pode parecer mero detalhe burocrático, mas não é bem
assim. Organizado como noturno, o curso seleciona alunos especi-
ficamente para ingressarem nesse turno – o que repercute bastante
no perfil socioeconômico do aluno que logra aprovação no vestibu-
lar – e se obriga a fornecer todo o percurso no turno da noite para o
estudante que nele ingressa.

Nos anos 60 do século passado, bem como em parte da década
seguinte, quando a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a
FAFICH, abrigava ainda a área de Letras, de Geociências e de Pe-
dagogia, várias disciplinas dos cursos de licenciatura eram minis-
tradas no período da noite, mas os cursos não eram noturnos. Eu
mesmo, estudante do curso de Química, cursei diversas disciplinas
da recém-criada Faculdade de Educação no turno da noite. Talvez,
desde essa época, funcionavam, informalmente, no período da noi-
te os cursos de licenciatura em História e Letras, bem como o curso
de Pedagogia. Ainda que essa informalidade não garantisse a ofer-
ta integral desses cursos no período noturno.

Acredito que o primeiro curso de licenciatura que se organizou
como noturno foi o de Pedagogia, em meados dos anos 1980, quan-
do a professora Vanessa Guimarães era a diretora da Faculdade de
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Educação. Por coincidência, isso ocorreu à época de minha primei-
ra passagem pela Pró-Reitoria de Graduação. A iniciativa de assim
proceder foi da própria Faculdade de Educação e implicou aumen-
to de vagas.

Em 15 de março de 1990, assume a Presidência da República
Fernando Collor de Melo. O passado é recente, e todos se lembram
das medidas fortemente heterodoxas tomadas em seu governo. Entre
essas se incluiu uma reforma administrativa que demitiu e colocou
em disponibilidade servidores públicos. No caso dos servidores com
estabilidade, o governo pretendeu colocá-los em disponibilidade,
com o pagamento exclusivamente do salário-base, o que correspon-
deu a uma drástica redução dos proventos. Havia um percentual
mínimo de servidores, em cada órgão do serviço público, se não me
engano 1/3, que deveria ser colocado à disposição ou demitido. A
lista seria elaborada pelo próprio órgão. Tenho vários conhecidos,
servidores públicos federais de outros ministérios, que foram atingi-
dos por essa medida e que tiveram de se socorrer de ações judiciais,
para protegerem seus direitos. Em alguns casos, notadamente quan-
do os servidores não se encontravam ao abrigo do instituto da esta-
bilidade, tais ações se arrastam até hoje. Para muitos deles, as con-
seqüências dessa política foi desastrosa e acarretou desorganização
da vida pessoal.

A essa época, a ANDIFES (Associação dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior), uma associação recém-cria-
da, era presidida pela então reitora da UFMG, professora Vanessa
Guimarães, e o ministro da Educação era o deputado gaúcho Carlos
Chiarelli. Para se contraporem a essas medidas, os reitores articula-
ram a expansão das matrículas, no turno noturno e em cursos de
licenciatura. Em contrapartida, o governo excluiria as IFES de seus
efeitos. Fechado o acordo, iniciou-se a preparação dos cursos nas
universidades. No âmbito do sistema federal de ensino superior, o
alívio foi geral, pois ficava afastada a ameaça de o servidor – docen-
te, técnico ou administrativo – ser colocado em disponibilidade.

À medida que o tempo passava, entretanto, o governo Collor
de Melo se desgastava politicamente e perdia completamente a au-
toridade para cobrar das IFES maior celeridade no cumprimento do
compromisso firmado. O Ministro da Educação até foi substituído.
O cargo passou a ser ocupado por José Goldemberg, a partir de
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agosto de 1991. Naturalmente, o desgaste do governo acarretou um
processo lento, internamente à UFMG, para a implantação dos cur-
sos noturnos. Como a proposta não partira da comunidade, havia
diversas resistências à sua implementação. Entre essas, a mais evi-
dente era a recusa de boa parte do corpo docente em ministrar au-
las à noite. Refletindo sobre a questão retrospectivamente, o que
me surpreende é que a idéia das licenciaturas noturnas não tenha
sido abandonada. Acredito que isso se deveu à firme determinação
da reitora Vanessa Guimarães.

Nesse contexto, os primeiros cursos noturnos a serem criados
foram o de Geografia e o de História, ofertados a partir do vestibu-
lar de 1993, com 40 vagas cada, o mesmo número de vagas dos cur-
sos diurnos correspondentes. Ou seja, quando os primeiros alunos
ingressaram nesses cursos, Fernando Collor já fora afastado da pre-
sidência da república, por processo de impeachment. Posteriormen-
te, acredito que em 1996, o curso de História aumentou o número
de vagas para 44, nos dois turnos.

No ano seguinte, foram inauguradas as licenciaturas noturnas
em Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química. No caso da
Física, a opção foi por separar a oferta de bacharelado e licenciatu-
ra, o primeiro, oferecido exclusivamente de dia, e o segundo, de noi-
te. O currículo elaborado para a licenciatura de Física previa integrali-
zação curricular em 2.100 horas, tempo inferior ao mínimo estipulado
pelo Conselho Federal de Educação, que era de 2.400 horas. Por esse
motivo, solicitou-se uma autorização especial para o funcionamento
do curso, fundamentado na argumentação de que se tratava de um
currículo experimental. Ao que me consta, não ocorreu qualquer des-
dobramento desse fato. Ou seja, não houve acompanhamento do cará-
ter experimental desse currículo, seja por parte da administração da
UFMG, seja por parte do Conselho Nacional de Educação.

Em geral, a criação do curso noturno implicou pequena redu-
ção das vagas do diurno. No caso da Química, as vagas ofertadas
de dia, que eram 50, passaram a ser 40, e o curso noturno foi criado
com 30 vagas. Posteriormente, em 1997, o número de vagas do no-
turno foi alterado para 40. No caso da Física, o oferecimento do
turno da noite implicou expansão menor ainda. Anteriormente a
1994, esse curso oferecia 50 vagas no turno diurno, que foram redu-
zidas para 30, nesse ano, com a oferta de igual número de vagas no
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período da noite. Em 1996, as vagas noturnas foram ampliadas para
40, e, em 2001, as do turno diurno, para 50. Em 2005, a modalidade
licenciatura voltou a ser ofertada também durante o dia, no concur-
so vestibular. Mesmo antes disso, cerca de dois anos, a opção licen-
ciatura começou a ser disponibilizada para os alunos que ingressa-
vam no bacharelado. Na Matemática, as 60 vagas ofertadas até 1993,
no turno diurno, foram reduzidas a 50, e o curso noturno foi criado
com 30 vagas, número este ampliado para 40, em 1996, situação
que permanece inalterada até hoje. O curso noturno de Ciências
Biológicas começou a funcionar com 40 vagas, ocorrendo redução
do número de vagas do curso diurno de 50, para 40. Em 1996, o
número de vagas do diurno foi ampliado para 80, medida que, no
caso do noturno, só viria a ocorrer em 2004.

Dos cursos criados em 1994, aquele que registrou maiores opo-
sições à sua implantação foi o de Química. Essas resistências rara-
mente se expressaram como um conflito claro e quase sempre se
efetivaram por meio de subterfúgios. Às vezes, o processo de con-
cepção do curso era paralisado em decorrência de aspectos consi-
derados não suficientemente esclarecidos. Por fim, foi elaborada
uma confusa proposta curricular que, inevitavelmente, seria – como
de fato foi – recusada pela Câmara do Departamento de Química.
Nesse momento, já no segundo semestre de 1993, a Reitora deu uma
espécie de ultimato ao grupo da Química. O Departamento de Quí-
mica, instância universitária a quem se havia responsabilizado a
criação do curso, deveria decidir se implantaria o curso ou se rom-
peria o compromisso que havia declarado em 1990. Enfim, houve
pronunciamento favorável ao início da licenciatura noturna em
Química, para o segundo semestre letivo de 2004, porque o primei-
ro seria dedicado a estabelecer seu projeto curricular, uma vez que
a proposta elaborada durante dois anos por comissão indicada pelo
Departamento havia sido rejeitada na sua concepção pela Câmara
Departamental. Em razão desses fatos, o ingresso nos cursos de
Química da UFMG permanece, até hoje, defasado: no primeiro se-
mestre letivo, para o turno diurno, e, no segundo semestre letivo,
para o turno noturno. Essa defasagem tem aspectos positivos do
ponto de vista da administração acadêmica, razão pela qual vem
sendo mantida.

Em 1998, mais um passo foi dado na direção da institucionaliza-
ção das licenciaturas noturnas na UFMG. O curso de Letras também
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passou a oferecer a opção desse turno no vestibular. O número de
vagas do curso de Letras, que era de 266, foi aumentado para 300,
sendo que 160 delas foram oferecidas à noite. Com esse passo, na
UFMG, apenas as áreas de Educação Física, Artes e Filosofia não
são contempladas com cursos noturnos de licenciatura.

Feita essa descrição do processo de criação das licenciaturas
noturnas na UFMG, é preciso fazer um balanço de seu funciona-
mento. Abordar esse aspecto a partir de três temáticas: a manifesta-
ção de professores em relação às condições de funcionamento dos
cursos noturnos, os resultados dos processos avaliativos desses cur-
sos em comparação com seus congêneres diurnos e, finalmente, o
efeito que os cursos noturnos provocaram na eficiência de forma-
ção do licenciado e no perfil do alunado das licenciaturas.

Percepção de professores sobre
o funcionamento das licenciaturas noturnas

Excetuando-se estudos realizados nos primeiros anos de funcio-
namento do curso noturno de Química, quando os estudantes fo-
ram consultados em relação a esse aspecto, não tenho conhecimen-
to de qualquer avaliação das condições efetivas de funcionamento
dos cursos noturnos em comparação com os diurnos corresponden-
tes. Um grupo de professores, que não sei estimar o quão grande é,
freqüentemente queixa-se, em reuniões, das condições de trabalho
no noturno. As queixas são mais usuais nos cursos de Ciências Bio-
lógicas, Física e Química, sendo raras na Pedagogia e na Letras.
Particularmente, como professor do curso de Química, encontrei
uma grande dificuldade nos seus dois primeiros anos de funciona-
mento. Tal dificuldade relacionava-se aos equipamentos de labora-
tório, que eram escassos no prédio em que se realizavam as aulas
do noturno. Isso significou que, nesse período, os professores aca-
bavam tendo de se responsabilizar pessoalmente pelo transporte
de equipamentos e vidraria para as aulas práticas do noturno. Trans-
porte que era feito em veículo particular, na ida e na volta, a cada
semana, com riscos evidentes para a vida média de aparelhos e vi-
drarias. Ao que eu saiba, essa é uma dificuldade superada.

Um aspecto que é realmente deficiente quando se comparam
os turnos diurno e noturno, é o acesso à biblioteca. Essa questão,
entretanto, tem uma natureza bem mais complexa do que o simples
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confronto entre as condições de funcionamento do diurno e do no-
turno. Por um lado, parece inadmissível que uma universidade do
porte da UFMG feche suas bibliotecas no período da noite. A im-
possibilidade de freqüentar a biblioteca no período da noite, claro,
afeta mais o estudante da noite, que não está na universidade du-
rante o dia, mas também prejudica o aluno do turno diurno. Por
outro lado, é preciso não esquecer que, nas raras oportunidades de
admissão de novos servidores dos últimos anos, tem sido dada pri-
oridade para o concurso de bibliotecário, e estes foram direciona-
dos exatamente para as unidades que oferecem cursos à noite. En-
tretanto, o problema permanece inalterado. O que revela que, para
além de insuficiência de quadros, há também um problema de ges-
tão, que ocorre no âmbito da Reitoria e das Unidades Acadêmicas.

A lista de problemas identificados pelos queixosos é grande e sem-
pre realça a diferença de condições dos turnos diurno e noturno: apoio
de secretaria, de colegiado, falta de acesso a xérox e a cantina estão
entre os mais freqüentemente mencionados. Quem convive no siste-
ma federal de ensino superior sabe das dificuldades que, de fato, vie-
mos enfrentando há mais de dez anos no que concerne à reposição de
pessoal, especialmente de pessoal técnico e administrativo. No entan-
to, abstraindo do problema cantina, que é mais complexo e, em certos
casos, impossível de ser solucionado, o que me intriga é o porquê de a
condição pior ocorrer no período da noite. Ou seja, não há também
aqui um problema de gestão? Por que não se reparte a força de traba-
lho existente de modo mais equânime? Por que o padrão é o de aten-
der primeiro às necessidades do turno diurno e só depois pensar no
noturno? Será que em uma eventual expansão da força de trabalho
dos servidores técnicos e administrativos os novos funcionários não
seriam escalados para trabalharem preferencialmente de dia? Parece
que em pelo menos uma de nossas unidades, na Faculdade de Educa-
ção, esse dilema foi superado, e as carências existentes atingem de for-
ma mais ou menos equânime os dois turnos.

Gostaria ainda de mencionar que há também vozes que reivin-
dicam condições para o funcionamento noturno que jamais existirão.
Por diversas vezes, já ouvi que se o funcionamento não for o mesmo
do período diurno, não podem existir cursos à noite. E exemplificam
com o funcionamento dos laboratórios de pesquisa, que criam condi-
ções mais favoráveis ao aprendizado e que não funcionam à noite.
Considero observações como essas um exagero, elas refletem, em
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realidade, uma negativa, por princípio, da existência de cursos de
graduação na UFMG no período noturno. No entanto, convém ob-
servar que, desde o ano passado, a UFMG dispõe de um programa
que tem por propósito oferecer a possibilidade de o aluno da noite
freqüentar também laboratórios de pesquisa. Esse programa, o PRO-
NOTURNO é uma espécie de PET para os alunos da noite, garan-
tindo a seus integrantes bolsa acadêmica durante todo o percurso
da graduação.

Em síntese, o que penso sobre as dificuldades de funcionamen-
to do noturno é que elas existem de fato, embora, não raro, sejam
descritas com tintas mais fortes que as reais e que elas decorrem
tanto da escassez de recursos como da gestão deficiente destes.
Deficiência de gestão esta que ocorre tanto no âmbito da Reitoria
quanto dentro das Unidades Acadêmicas.

Comparando resultados da avaliação
discente nos cursos diurnos e noturnos.

Ao longo da trajetória acadêmica na Universidade, desde o in-
gresso até a conclusão do curso, os processos de avaliação a que os
estudantes são submetidos podem ser agrupados em três grandes blo-
cos. O primeiro deles é o resultado observado no próprio exame de
ingresso, o vestibular, que identificaria as diferenças de background para
o prosseguimento dos estudos. O segundo é o percurso durante o cur-
so de graduação. E, finalmente, de alguns anos para cá, tem-se tam-
bém o desempenho do graduando no exame de saída, promovido pelo
INEP. Vamos considerar, comparativamente, o desempenho dos estu-
dantes dos cursos diurnos e noturnos em cada uma dessas avaliações.

Os dados que usaremos referentes ao vestibular serão aqueles
do concurso de 2006. Qualquer outro ano que fosse tomado para
essa comparação produziria, aqui e ali, resultados um pouco dife-
rentes, mas formando um mosaico que é o mesmo de 2006 e que
pode ser resumido como a seguir. Os estudantes aprovados para os
cursos noturnos têm, como seria de se esperar, desempenho nesse
exame inferior àquele demonstrado pelos colegas que concorrem
para os cursos diurnos correspondentes, mas as diferenças obser-
vadas são relativamente pequenas. Isso pode ser verificado na Ta-
bela 1, que apresenta as notas mínimas de aprovação, registradas
em percentuais.
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Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1

UFMG: notas mínimas de aprovação no Vestibular 2006; percentuais.

Os dados apresentados na Tabela 1 sugerem fortemente que os
estudantes dos cursos noturnos de licenciatura ingressam na UFMG
com condições para prosseguir estudos que são similares àquelas de-
monstradas por seus colegas do turno diurno. Tal constatação se torna
ainda mais evidente quando seu desempenho no vestibular é confron-
tado com o de estudantes aprovados para alguns cursos que funcio-
nam apenas de dia tal comparação é apresentada na Tabela 2, ou seja,
a expansão noturna não teve como conseqüência a admissão na UFMG
de estudantes despreparados para prosseguir seus estudos.

Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2

UFMG: notas mínimas de aprovação no vestibular de 2006,
para alguns cursos diurnos; percentuais

Curso        Diurno   Noturno
Ciências Biológicas 71 62
Física 64 53
Geografia 56 51
História 54 53
Letras 52 49
Matemática 48 48
Pedagogia 39 39
Química 58 51

Curso Nota
Agronomia 50
Ciências Sociais 53
Engenharia Civil 49
Engenharia de Minas 57
Estatística 49
Geologia 54
Filosofia 51
Psicologia 57
Turismo 46
Zoologia 52
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A segunda avaliação dos estudantes que será considerada nesse
trabalho é o conjunto de seu desempenho ao longo do percurso aca-
dêmico na universidade. A UFMG sintetiza o desempenho de seus
estudantes em cada semestre letivo por meio de um parâmetro de-
nominado Rendimento Semestral Global (RSG). O RSG é descrito por
escala, variando entre zero e cinco, a cada valor associando-se um
conceito, de acordo com a correspondência: 5-A; 4-B; 3-C; 2-D; 1-E
e 0-F. A turma ingressante em 1997, nos diversos cursos de licencia-
tura que funcionam nos dois turnos, foi acompanhada calculando-se
o valor médio de RSG para cada curso e turno. Não constam desse
relatório os dados referentes ao curso de Letras, uma vez que a insti-
tucionalização desse curso à noite ocorreu apenas em 1998. O resul-
tado encontrado está descrito na tabela 3. Em geral, continua-se a
verificar pequenas diferenças de desempenho a favor dos alunos do
diurno, diferenças que tendem a ser menores que aquelas observa-
das no vestibular. Mais ainda, em nenhum dos cursos considerados,
a média de RSG indica um conceito médio diferente, dentro de um
mesmo curso, para os estudantes dos turnos diurno e noturno.

Certamente se poderia objetar que os resultados apresentados para
a turma de 1997 podem não se reproduzir em outras turmas. Essa hi-
pótese, entretanto, vem sendo descartada, por trabalhos ainda não con-
cluídos que estão sendo desenvolvidos, com o emprego de técnicas
estatísticas mais refinadas, pelas professoras Glaura Franco e Rosan-
gela Loschi, do Departamento de Estatística da UFMG. Essas profes-
soras têm verificado, trabalhando com turmas mais recentes, o mesmo
mosaico observado para a turma de 1997. Ou seja, o desempenho na
UFMG dos alunos dos cursos diurnos, quando comparados aos seus
correspondentes noturnos, tende a ser um pouco melhor, mas essa di-
ferença é pequena e raramente altera o conceito médio do curso.

Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3

Valores médios de RSG em 8 semestres letivos para a turma de 1997.

Curso Turno RSG Conceito UFMG
Ciências Biológicas Diurno 3,8 B

Noturno 3,5 B
Física Diurno 3,0 C

Noturno 2,9 C
Geografia Diurno 3,3 C

Noturno 3,2 C
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Há ainda um terceiro momento de avaliação a ser aqui consi-
derado. Falo dos exames de saída do ensino superior, que, a partir
de 1997, passaram a fazer parte do cenário educacional brasileiro.
Em primeiro lugar o Provão, que vigorou até 1993; depois, o ENA-
DE, cujo primeiro ciclo de avaliação se encerrou em 2006. No caso
do Provão, o desempenho dos estudantes foi fornecido à universi-
dade com a discriminação do desempenho por turno. Os resulta-
dos observados são indicados na Tabela 4. O período de avaliação
difere de curso para curso, uma vez que cada um deles passou a ser
incorporado a esse exame em um determinado ano. Não há dados
para o curso de Geografia, porque este não foi incorporado ao Pro-
vão no período em que esse exame ocorreu.

Os cursos listados na Tabela 4 podem ser agrupados em dois
conjuntos: aqueles em que não se verificou diferença de desempe-
nho entre os alunos do diurno e do noturno – Física, História, Le-
tras e Química – e aqueles em que essa diferença, sempre a favor do
turno diurno, existe, mas é relativamente pequena – Ciências Bioló-
gicas, Matemática e Pedagogia. No entanto, mesmo essa diferença
não afetou o conceito do curso.

No ciclo de avaliação do ENADE, que se encerrou em 2006 e
cujos últimos resultados foram divulgados recentemente, ainda não
foram disponibilizados os resultados discriminando o turno de ofe-
recimento. Entretanto, todos os cursos considerados nesse trabalho
obtiveram o conceito máximo do exame, conceito 5. Portanto, qual-
quer eventual diferença de desempenho entre os estudantes do dia e
da noite foi pequena, uma vez que não afeta o conceito dos cursos.

Em síntese, o que pode ser concluído dos processos de avalia-
ção investigados nesse trabalho é que a diferença de desempenho even-
tualmente observada entre estudantes dos turnos diurno e noturno,

História Diurno 3,9 B
Noturno 3,6 B

Matemática Diurno 3,2 C
Noturno 2,7 C

Pedagogia Diurno 4,2 B
Noturno 4,3 B

Química Diurno 3,1 C
Noturno 2,8 C
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sempre ou quase sempre a favor dos primeiros, é pequena, não in-
terfere no conceito dos cursos e tende a diminuir durante o percur-
so acadêmico: é um pouco mais expressiva quando do vestibular,
tende a diminuir ao longo do curso e é menor ainda nos exames de
conclusão de curso promovidos pelo INEP.

Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4

Desempenho no Provão e turno de oferecimento

Curso

C. Biológicas
Física
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Química

Período
de avaliação
2000/2002
2000/2002

2002
1999/2002
1999/2002
2001/2002
2000/2002

Conceito

A
A
B
A
A
A
A

Notas médias em percentagem

Diurno
49,6
43,0
29,3
46,0
43,3
63,3
46,5

Noturno
42,6
43,0
29,8
46,5
35,7
58,2
46,6

Perfil de alunos e eficiência no processo de formação

Se o desempenho nos cursos de licenciatura não caracteriza uma
fragilidade dos alunos do noturno, quando comparados aos do diur-
no, é de se perguntar se isso é devido a uma evasão acentuada nos
cursos noturnos, o que faria com que a comparação se fizesse ape-
nas com os melhores alunos do noturno. Também cabe questionar
sobre o perfil socioeconômico do alunado dos dois turnos. Na hi-
pótese, certamente pouco provável, mas possível, de os estudantes
da noite registrarem condição socioeconômica melhor que os do
dia, esse fato poderia ser o responsável pela pequena diferença de
desempenho entre os turnos. Por outro lado, caso o funcionamento
dos cursos noturnos não tenha se refletido em inclusão social, boa
parte do que se desejou com a criação desses cursos estaria frustra-
da. Essas questões serão agora submetidas à consideração.

A Tabela 5 compara o perfil socioeconômico dos estudantes
que ingressaram nos cursos de licenciatura da UFMG em 2006. As
informações nela registradas são inequívocas para indicar o forte
efeito de inclusão social das licenciaturas noturnas. Especial desta-
que deve ser dado à opção que esses cursos fornecem para o aluno
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trabalhador. Em todos eles, a população estudantil é composta, em
flagrante maioria, por aqueles que necessitam conjugar estudo e
trabalho. Em contrapartida, nos mesmos cursos, quando funcionan-
do no período diurno, a proporção dos estudantes que trabalham é
francamente minoritária.

De acordo com o plano que elaborei para esta apresentação,
resta verificar a eficácia de formação nos dois turnos. Considerei,
nessa comparação, o número total de diplomados nos anos de 2004,
2005 e 2006, conforme o turno. Os resultados estão apresentados na
Tabela 6. Na leitura dos dados desta tabela, deve-se ter em conta
que, até 2003, o curso diurno de Ciências Biológicas funcionava com
o dobro de vagas em comparação com o noturno; portanto, até 2006,
o acréscimo de vagas do noturno ainda não se refletia na diploma-
ção. Os dados da tabela mostram que a eficiência na formação de

C. Biológicas Dia 26 14,1 32 19 13
Noite 48  9,7 57 37 87

Física Dia 28 13,9 44 16 14
Noite 73  8,1 68 28 60

Geografia Dia 30 12,5 87 25 13
Noite 60  9,7 69 43 58

História Dia 32 13,4 35 25 18
Noite 57 10,8 72 34 55

Letras Dia 39 10,5 50 27 28
Noite 64  7,4 67 39 63

Matemática Dia 45  9,4 53 31 33
Noite 68  8,1 83 50 64

Pedagogia Dia 68  5,9 84 46 35
Noite 86  4,5 86 51 70

Química Dia 43  7,3 51 30 13
Noite 83  5,5 90 33 68

Escola
pública/%

Renda
familiar/SM

Pais sem
superior/%

TurnoCurso Negros
%

Trabalham
%

Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5

Perfil socioeconômico dos licenciandos da UFMG ingressados em 2006.
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professores nos cursos noturnos é, pelo menos, comparável àquela
observadas em seus congêneres diurnos.

Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6

Diplomados em licenciatura na UFMG,
anos 2004-2006, conforme o turno.

Conclusão

Ao encerrar esta minha intervenção, registro uma avaliação
pessoal. A despeito de eventuais dificuldades, das deficiências exis-
tentes e das queixas, às vezes ruidosas, de professores e estudantes,
a experiência das licenciaturas noturnas na UFMG é exitosa. Exito-
sa porque representou um importante mecanismo de inclusão social,
oferecendo oportunidades de estudo para aqueles que necessitam
conjugar estudo e trabalho. Exitosa, também, porque forneceu a esses
jovens, muitos deles trabalhadores e oriundos de famílias pobres,
uma educação de qualidade e um futuro profissional certamente
melhor do que teriam caso não se graduassem em uma universida-
de como a UFMG. Conquistas que, talvez, não lhes fossem propicia-
das caso as licenciaturas noturnas da UFMG não tivessem sido cria-
das. E, finalmente, exitosa porque propiciou à sociedade um maior
número de professores capazes de contribuir para a melhoria do
ensino médio em nosso estado.

Para mim, que pertenço a uma geração que ousou sonhar com um
futuro mais justo para esse continente de desigualdades chamado Brasil

Curso Diurno Noturno

Ciências Biológicas 111 108

Física 25 95

Geografia 51 79

História 93 104

Letras 322 371

Matemática 88 84

Pedagogia 186 196

Química 61  66
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e que, muitas vezes, em nome desse sonho, colocou em risco a pró-
pria vida, foi uma distinção, uma oportunidade rara, ter participa-
do tão ativamente desse processo e ter sido – sem falsa modéstia –
um dos principais responsáveis pela existência do curso noturno
de Química. Em toda a minha trajetória como docente da UFMG
talvez tenha sido a ocasião em que mais aproximei minha atuação
profissional dos ideais de minha juventude.
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Eu fiz a opção de falar da LDB a partir do Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE), projeto do governo federal desenvolvi-
do pelo Ministério da Educação. No que toca à educação básica,
são várias ações sendo desenvolvidas. A ação mais importante é a
que chamamos de Compromisso Todos pela Educação. O Compro-
misso é uma mudança muito profunda na postura do Ministério
em relação aos outros entes federados. E são os artigos da própria
Lei de Diretrizes e Bases que suscitam muitas das ações, dos princí-
pios e dos propósitos do PDE.

Eu quero reforçar com isso a importância para estudantes, ges-
tores, professores, enfim, para todos profissionais da educação, da
leitura da LDB, assim como do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, do capítulo da Educação na Constituição Federal e do Plano
Nacional de Educação. Nós, profissionais da educação, temos de
entender e de nos apropriar da Lei que nos rege, das normas que
nos organizam. Nós vivemos em uma sociedade democrática de
direitos. Essa sociedade democrática de direitos — que nós luta-
mos muito para construir — tem uma legislação que a rege. Quan-
do ela for ruim, ou estiver defasada, nos cabe pressionar os legisla-
dores para mudá-la.

Nesse sentido, é fundamental termos consciência de que, na
disputa que fizemos na elaboração e na luta pela aprovação da Lei
de Diretrizes e Bases, ganhamos algumas coisas, perdemos outras,
mas no fim conseguimos avançar muito na concepção de educação
que desejávamos para o Brasil. O PDE é uma conseqüência desse
movimento e reflete conquistas históricas no campo da educação.

LDB e Plano de
Desenvolvimento da Educação

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva
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Nada abre mais possibilidades de ações do que a LDB, que, aprova-
da em dezembro de 1996, refletiu uma longa trajetória de debate
pedagógico que fazíamos já desde os anos 1980 e que outros tantos
defenderam antes de nós.

No que diz respeito às responsabilidades dos entes federados,
por exemplo, o que cabe à União, aos estados e ao Distrito Federal?
Cabe à União a coordenação da política nacional de educação, arti-
culando diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva. Os sistemas de ensino têm ampla liber-
dade de organização nos termos dessa Lei, mas a União tem se in-
cumbir de prestar assistência técnica e financeira aos outros entes
federados e assegurar processo nacional de avaliação do rendimento
escolar nos ensinos fundamental, médio e superior, em colabora-
ção com os sistemas de ensino, definindo prioridades e a melhoria
da qualidade do ensino.

O PDE, quando introduziu o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), estabeleceu metas de desempenho a se-
rem alcançadas por todas as escolas e redes municipais e estaduais.
Como instrumento de gestão, o IDEB reforça o papel supletivo da
União. Por meio do resultado no IDEB, o MEC pôde identificar e
priorizar o atendimento aos 1.242 municípios com médias mais bai-
xas em termos de rendimento escolar. A Secretaria de Educação
Básica do MEC vai cada vez mais ficar junto de municípios e esta-
dos, induzindo políticas públicas que garantam o aprendizado e a
permanência de todos na escola. Eu digo que o lema da Secretaria
de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) é este:
“garantir o direito de aprender para todos e para cada um”. Isso
significa que a escola e seus alunos são o centro do nosso projeto. É
preciso recuperar a centralidade da escola como o lugar da apren-
dizagem, e precisamos estabelecer políticas que respondam às in-
dagações da escola: aprender o quê? Para quê? Como?

Nós não podemos achar que só estar na escola já é suficiente – e
talvez esteja aí um princípio estruturador das nossas ações. A esco-
la é o espaço da socialização, mas os alunos têm que construir nela
competências e habilidades. E os professores se perguntam se al-
guém constrói competência e habilidade sem conteúdo. Existe co-
nhecimento sem conteúdo? Essa é a discussão à qual a gente sem-
pre volta, é uma discussão que não pode, de maneira alguma, se
dar por resolvida. A Secretaria de Educação Básica deve assumir e
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liderar esse debate. Temos buscado, suprapartidariamente, todas
as experiências de entes federados em relação a essa questão, mas
temos uma diretriz muito clara e muito forte: garantir a todas as
crianças, jovens e adultos deste país o direito de aprender. A ques-
tão é a aprendizagem de todos: crianças, jovens e adultos; de forma
contemporânea e sintonizada com o mundo em que eles vivem. E o
PDE quer garantir essa aprendizagem.

E o que é o PDE? O Plano de Desenvolvimento da Educação é
um plano coletivo de médio e longo prazo. Ele tem uma visão sistê-
mica: ao priorizar a educação básica, o PDE não desconsidera a ne-
cessidade de se investir também nos outros níveis, o que é um grande
avanço. O PDE não contrapõe a educação básica e a superior, por
entender que não existe educação básica de qualidade sem uma
universidade pública muito forte. O PDE não opõe modalidades de
ensino. Ele enxerga da creche à pós-graduação, por entender que
só se construirá uma educação de qualidade como um todo se a
criança tiver garantido o seu direito a uma escolaridade melhor e
por entender que se os professores tiverem acesso a políticas de
formação do ensino superior de qualidade certamente exercerão sua
profissão com mais competência e maior autonomia do que profes-
sores que não tiveram essa oportunidade. Este é, talvez, o ponto
fundamental do PDE: nós não estamos desprezando ou marginali-
zando nenhum nível ou modalidade de ensino.

Com o PDE, o MEC quer que a educação seja verdadeiramente
assumida como valor e responsabilidade de toda a sociedade. Hoje
dizemos, com pesar, que para o País a educação não é efetivamente
uma prioridade. Se estivermos na rua, às quatro horas da tarde,
horário de escola, e uma criança de sete anos nos pede esmola na
padaria, ninguém pergunta: “Menina, você não está na escola, não?”.
Pelo contrário, a reação é a seguinte: “Nossa, este país! Que absur-
do esses meninos pedindo esmola aqui dentro da padaria!!”. É o
que pensamos. Ninguém pára e fala assim: “Você foi para a escola
hoje? Onde você estuda? Qual é o telefone do Conselho Tutelar para
chamá-lo e saber o porquê de sua mãe deixá-la aqui na rua”. Nós
ficamos com raiva, seguramos a bolsa, temos medo, mas não existe
uma comoção na sociedade, uma compaixão cívica, cidadã, por es-
sas crianças, por esses jovens, uma comoção mobilizadora. Nesse
sentido o discurso é sempre muito vazio, porque ele não vem acom-
panhado de ação. E precisamos de ação, planos concretos, metas,



90 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

fazer funcionar o regime de colaboração entre União, estados e muni-
cípios. E o Compromisso faz exatamente isto: realiza diagnósticos,
estabelece metas, identifica por que a educação naquele município
vai mal e propõe a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)
plurianual, que estabelece programas e ações e define a parceria
entre o MEC e o ente federado.

Com o PDE e o Compromisso Todos pela Educação, o Ministé-
rio da Educação está apoiando técnica e financeiramente os siste-
mas de ensino e assumindo a liderança nesse processo de mobiliza-
ção da sociedade pela qualidade da educação pública. Mas esse
esforço só produzirá resultados com a participação de todos os seg-
mentos da sociedade e com o empenho de cada um. A mobilização
da sociedade civil é extremamente necessária para que tenhamos
um comitê que reúna as diferentes forças da sociedade para acom-
panharem as políticas públicas de cada cidade, de cada estado.
Acompanhar, cobrar, fiscalizar...

E se a média geral da educação brasileira não é boa, encontra-
mos muitas cidades e escolas que têm boas e importantes experiências
que garantem o direito de aprender. A imprensa repercute o senso
comum na discussão de educação, e nós, da área, repercutimos isto
também – o que é o mais grave – “que ninguém sabe ler, que a escola
forma analfabetos, que o fracasso é total”. A Prova Brasil mostrou
que não é bem assim. Fala-se também que os pais não se interessam
pela educação dos seus filhos. Ora, temos quarenta milhões de brasi-
leiros adultos que não tiveram o direito à educação garantido e se-
quer concluíram a 4ª série. Esses são os pais e mães de grande parte
dos alunos que estão hoje em nossas escolas. É verdade que eles não
tiveram acesso a uma cultura escolar, mas eles querem, sim, ver seus
filhos estudando e com sucesso, e estão dispostos a participar. Te-
mos de reforçar a política de educação de jovens e adultos para que
esses pais e mães voltem a estudar, porque quanto mais pais e mães
voltarem para escola, como pais ou como alunos, melhor será o de-
bate, maior será a participação.

O PDE quer mobilizar as pessoas, no controle social, nos comi-
tês locais, reforçando a política de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) para que tenhamos uma participação qualificada e que saia-
mos da discussão da educação baseada no senso comum para um
debate mais qualificado, mais transformador, menos conservador.
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O Compromisso se empenha justamente nessa mobilização da socie-
dade em defesa da qualidade da educação. Ele incentiva a respon-
sabilização dos agentes políticos em ações que garantam a todos os
alunos o acesso, a permanência e a aprendizagem com qualidade.

Garantir o acesso à escola não é apenas matricular o aluno na
escola, é, sobretudo, matricular o aluno numa escola que tenha sala
de aula, professor, biblioteca, quadras, cantina, laboratórios. Ga-
rantir a permanência significa evitar a evasão; existem lugares no
Brasil em que a evasão escolar ainda gira em torno dos 50%: de
cada quarenta meninos que começam o ano em uma turma, nem
vinte terminam. E eles voltam no outro ano, e no ano seguinte tam-
bém, e, ao saírem da escola, não ficam em casa tendo aula particu-
lar. Eles estão na rua. E ao estarem na rua, têm negado o seu direito
à escolarização obrigatória. A evasão não comove esse país.

É preciso fazer uma política que garanta a permanência, porque
não se garante a permanência só disponibilizando a vaga. O “Bolsa
Escola” é uma política de garantia de permanência, o “tempo inte-
gral” é política de garantia da aprendizagem, o projeto pedagógico
da escola, quando consistente e apropriado pelos profissionais da
escola, é o maior garantidor da permanência e da aprendizagem com
qualidade. Ninguém aprende num lugar onde o clima é de fracasso e
desrespeito. O projeto pedagógico da escola, a gestão eficiente e de-
mocrática, o engajamento consciente dos profissionais da escola e o
envolvimento da comunidade, eis a melhor política de permanên-
cia e combate à evasão.

O Compromisso, por meio do IDEB fixou metas para escolas,
municípios e estados. Essa é uma grande mudança introduzida por
esse governo em relação aos anteriores. Até então, nós tínhamos
um sistema de avaliação da educação básica, por amostragem, o
que não possibilitava aos gestores, administradores e professores
identificar em que patamar se encontravam suas escolas. Com o
IDEB é possível se ter um ponto de partida para que as escolas bus-
quem a cada dia superar o seu próprio desempenho. Há, no entan-
to, uma crítica ao sistema de avaliação que é a seguinte: dizem que
é um absurdo avaliar esse país todo com questões iguais, e é um
absurdo não avaliar outras dimensões. Mas, para isso, cada sistema
pode criar sua própria forma de avaliação, com as suas variáveis,
sabendo-se que é impossível avaliar nacionalmente, por exemplo, o
impacto de políticas locais e de políticas que são muito peculiares
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àquela região. O IDEB não impede, não restringe que cada sistema
amplie e crie o seu indicador, seu projeto de avaliação da rede.

Com o IDEB criou-se uma escala de zero a dez, um índice nacio-
nal entendido por todos, que combina o desempenho dos alunos na
Prova Brasil com os índices de aprovação, reprovação e abandono
escolar. A Prova Brasil ainda é uma avaliação que apresenta algu-
mas limitações (ela não avalia, por exemplo, as escolas do campo,
não avalia escolas muito pequenas, e, assim, das mais de 150 mil
escolas do Brasil, pouco mais de quarenta mil fizeram a Prova Bra-
sil de 2005), mas está em discussão, no Instituto Nacional Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), uma proposta de ampliação da par-
ticipação das escolas.

O importante é que com a Prova Brasil, pela primeira vez, a
escola recebe o seu resultado, e, com isso, podemos dar um basta
naquele discurso que diz que: “todo mundo vai muito mal”. Não
vai! Em Belo Horizonte, por exemplo, existem escolas com o IDEB
1,9 e escolas com IDEB 6,8 (que é mais ou menos o IDEB da Finlân-
dia, que ocupa o primeiro lugar na avaliação do Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos – PISA). A média do Brasil, hoje, no
IDEB, é 3,8 nas séries iniciais do ensino fundamental, 3,5 nas séries
finais e 3,4 no ensino médio, baseadas no SAEB, na Prova Brasil de
2005 e nos Censos Escolares de 2005 e 2006. Definimos metas a se-
rem alcançadas até 2022 (que é uma escolha simbólica, já que se
comemora o bicentenário de Independência), o que não impede nin-
guém de atingi-las já no ano que vem ou daqui a dois anos.

Criamos, no portal do Ministério, um link — IDEB, saiba como
melhorar —, que tem sido muito usado pelos gestores. Ele tem pro-
gramas do Ministério, a fórmula do cálculo do IDEB, entre outras
informações interessantes. O Ministério apresenta programas e ações
do PDE, várias delas são conhecidas, mas quero destacar algumas
que considero fundamentais: o Censo Escolar, que, da maneira como
está sendo feito agora, deixa de ser um formulário por escola e pas-
sa a ser um censo de aluno por aluno; o Guia de Tecnologias, uma
ousadia do Ministério que poderá financiar o que foi pré-qualificado
(abrimos um edital, e todas as tecnologias e inovações tecnológicas
apresentadas foram analisadas por uma comissão e pré-qualificadas);
a Prova Brasil, que tem suscitado grandes discussões sobre currículo
e o Pró-Letramento, programa de formação de professores das séries
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iniciais em Português e Matemática, cujo material foi impresso e
enviado para todos os professores do primeiro ao quinto ano do
ensino fundamental (de nove anos).

Também está no nosso portal, que é de domínio público, a pu-
blicação do Unicef “Aprova Brasil”. O Unicef pesquisou 33 escolas
com melhores notas no Prova Brasil, mas em condições socioeconô-
micas adversas. É o caso da Escola Casa Meio Norte, de Teresina:
uma escola situada numa região muito carente, que atende meni-
nos muito pobres, e cujo lema é que lá todo mundo aprende. A par-
tir do primeiro resultado da Prova Brasil identificamos as boas ex-
periências e, ao conhecê-las, chegamos a algumas conclusões. A
primeira delas: as professoras e os professores dessas 33 escolas
acreditam e gostam de verdade dos alunos. Como é isso? Você en-
tra na escola, e os professores falam: “Olha como nossos alunos são
inteligentes, como nossos alunos são bons, como a nossa escola é
limpa”. Nós sabemos que é comum entrar em uma escola e escutar-
mos que a escola é muito ruim, que os meninos nunca vão apren-
der. Um dos fatores a que se pode atribuir o sucesso da escola é
esse. Outro fator é a existência de um projeto pedagógico escrito,
de conhecimento de todos, e utilizado na prática. Sabemos que gran-
de parte dos projetos pedagógicos das escolas está engavetada, e
poucos o utilizam. Nessas 33 escolas do Aprova Brasil, os professo-
res têm um projeto que norteia e orienta o trabalho deles. Eles sa-
bem aonde querem chegar e o que fazer para garantir a aprendiza-
gem dos seus alunos. Outra característica comum dessas escolas é a
intensa participação da comunidade nos processos da escola: os
conselhos escolares funcionam, há participação nos conselhos de
classe, vários momentos de socialização, participação e integração
com a comunidade.

Voltando e reforçando o que eu disse anteriormente, dentro do
PDE o Ministério definiu que a melhoria da qualidade da educação
básica vai acontecer com apoio técnico e/ou financeiro do Ministé-
rio, que está mobilizando recursos e parcerias com os entes federa-
dos e, principalmente, estabelecendo mecanismos de indução para
adoção das diretrizes do Compromisso e cumprimento das metas.
Inicialmente priorizamos o atendimento aos 1.242 municípios com
os menores IDEB na primeira fase do ensino fundamental. Eles rece-
bem a visita de consultores do MEC, das universidades federais, das
secretarias estaduais e da Unesco, que fazem, junto com a equipe
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local, todo o processo: da avaliação e do diagnóstico da situação edu-
cacional local até a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR).
Todos os outros 4.300 municípios também podem participar, por meio
da adesão formal ao Compromisso: prefeito e secretário têm que aderir
ao Compromisso e, ao assinarem o termo de adesão, eles se compro-
metem com 28 diretrizes que tiveram sua origem nos debates com
Consed, Undime, CNTE e com diversas entidades que já apontavam
o que é fundamental numa escola de qualidade.

Algumas dessas diretrizes são: foco na aprendizagem; alfabeti-
zação dos estudantes até os oito anos; combate à evasão escolar; pro-
moção da educação infantil e valorização do profissional da educa-
ção – deve haver regras claras baseadas no mérito e no desempenho
para nomeação e exoneração de diretores, porque 43% dos diretores
no Brasil ainda são escolhidos por indicação de vereadores ou depu-
tados. A gestão da escola é fundamental, temos de mobilizar o dire-
tor com base em parâmetros e critérios novos, com uma outra ênfase.
O MEC não vai obrigar os municípios e estados a elegerem diretores.
Cada sistema tem autonomia legal, prevista na LDB, para definir cri-
térios democráticos e meritórios de escolha dos diretores de suas es-
colas. Mas nós vamos ter, sim, de discutir a questão dos critérios da
escolha, da maneira como é feita. Além disso, temos ainda como di-
retriz do Compromisso a divulgação dos resultados das avaliações,
principalmente o IDEB. O ente federado deve ainda organizar um
comitê local para o acompanhamento da execução do Compromisso,
o prefeito e o secretário precisam se comprometer com isso.

Para participar do Compromisso, ressalto: o ente federado assi-
na um termo de adesão, faz o diagnóstico educacional local e elabora
o Plano de Ações Articuladas (PAR). Para fazer o diagnóstico educa-
cional local, há um instrumento diagnóstico que vai direcionar o olhar
para aspectos críticos que interferem na qualidade da educação: Tem
conselho escolar? Tem sim. Tem, mas não funciona. Não tem. Tem e
funciona. O diagnóstico é feito a partir de quatro dimensões: gestão
educacional, formação de professores e outros profissionais da edu-
cação, práticas pedagógicas e avaliação e infra-estrutura.

Feito o diagnóstico, vai ser elaborado um PAR. É outra grande
mudança. Antes do PDE, todo ano o MEC publicava várias resolu-
ções complicadíssimas, o município fazia o seu plano de trabalho
(PTA), apresentava ao FNDE ou ao MEC. A maioria dos municípios
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nem conseguiu apresentar um PTA, muitos apresentavam planos
de trabalho que eram reprovados, poucos eram aprovados, o di-
nheiro de transferência voluntária do Ministério não era passado
para quem efetivamente precisava. A União não fazia a política de
eqüidade ou a política de redistribuição (descobrimos que, dos 1.242
piores municípios em educação no Brasil, 80% nunca haviam rece-
bido recursos de transferência voluntária do Ministério). Com o
PAR, que é plurianual (para quatro anos), o MEC inverte a lógica
do modelo de transferências voluntárias vigente até então. Em vez
de aguardar as demandas de assistência financeira por parte das
redes públicas de ensino, o Ministério identifica e vai até as redes
de ensino mais frágeis para apoiá-las técnica e/ou financeiramente
na elaboração de seus programas de melhoria da qualidade do en-
sino. Agora não se faz simplesmente mais um projeto para uma
ação a ser executada no ano que vem. O gestor define as ações com
base em um diagnóstico minucioso, ele pensa as ações necessárias
para resolver os problemas do seu município, e o Ministério poderá
prestar apoio técnico e/ou financeiro. Assim o Ministério assume o
papel de fomentador da política pública de Estado, que vai além do
tempo de duração de uma gestão. O MEC passa a manter interlocu-
ção com entes estaduais e municipais e, a partir da adesão e da ela-
boração do PAR, faz um convênio e começa a trabalhar com o hori-
zonte dos próximos quatro anos.

Estamos tomando cuidado porque em 2008 haverá eleições
municipais, a disputa eleitoral joga um foco maior na quarta di-
mensão (infra-estrutura), mas nós queremos atender também a ges-
tão e a formação de professores. Vamos trabalhar nos 1.242 municí-
pios e nas 7.085 escolas que têm os menores índices (IDEB). Criamos
um grupo de trabalho com as secretarias estaduais e um grupo de
trabalho com as 109 maiores cidades do Brasil – capitais mais 82
cidades –, porque as escolas situadas nas cidades grandes têm em
geral desempenho ruim. Para vocês terem idéia, a primeira capital
no IDEB é Curitiba e está em 430º lugar. A segunda é Belo Horizon-
te, que está em 620º. A terceira capital é o Rio de Janeiro, está em
1.017º. Por isso o Ministério está fazendo um trabalho específico,
focado na complexidade das metrópoles e nas grandes contradi-
ções das cidades com mais de 200.000 habitantes, que vão receber
também o apoio financeiro e técnico do Ministério. Quando o Mi-
nistério foca, ele foca onde está o problema, mas não em detrimento
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do conjunto. Então, ousadamente, vamos trabalhar de forma sistê-
mica e vamos atuar no Brasil inteiro, priorizando espaços geográfi-
cos (as redes estaduais, os 1.242 municípios prioritários, as capitais
e as grandes cidades).

Temos clareza de que não há possibilidade de pensarmos numa
política pública consistente se não trabalharmos o tripé que temos
trabalhado: avaliação, financiamento e formação de professores.
Essas são as três coisas que sustentam esse programa. Hoje a clare-
za da política do MEC é que é preciso que a União participe pró-
ativamente na formação de professores, e não apenas supletivamen-
te. Para isso mudou a Capes, que hoje passa a ser uma agência de
formação, indução e fomento de formação de professores de nível
superior para atuarem na educação em geral. Haverá um conselho
técnico e científico na Capes – específico para educação básica –
com uma formação muito plural, muito representativa, para que
trabalhemos efetivamente nesses lugares, nesses municípios e, de
verdade, garantamos o direito de aprender para todas as crianças
desse país e para cada uma delas.

Para concluir, quero enfatizar que a Lei de Diretrizes e Bases
abre todas as possibilidades para que a gente ouse, oferece todas as
possibilidades para que a gente avance. O PDE e o Compromisso
dão prova disso.
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Um balanço da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
não pode iniciar-se pela avaliação de sua aplicabilidade a partir da
data de sua aprovação, dezembro de 1996, sem que se considere o
processo que deu origem ao seu texto. Tal balanço deve esforçar-se
por contemplar pelo menos 20 anos de discussão em que muitas
lutas foram travadas em prol de uma nova lei geral de educação no
País. É no processo constituinte de 1986, após 21 anos de autorita-
rismo, no afã de democratização da sociedade, que toma corpo a
discussão sobre os novos rumos da educação brasileira. Um balan-
ço sobre os dez anos de vigência da Lei 9.394/96 deve procurar
avaliar em que medida o que está disposto no corpo da Lei foi ou
não implementado na prática e ainda que conseqüências mais ime-
diatas se observam nessa regulamentação.

Este texto, contudo, limita-se a discorrer brevemente sobre o
sentido geral que a referida lei tem e teve no contexto educacional
brasileiro e avaliar de maneira sucinta os aspectos concernentes à
organização escolar e ao trabalho docente.

Breve histórico sobre o
contexto que origina a LDB 9.394/96

É no processo constituinte que se instala no País em 1986, con-
forme mencionado, que tem início a elaboração do projeto que re-
sultará na Lei 9.394/96. Nesse período é criado o Fórum Nacional
em Defesa da Escola Pública, propiciando um rico debate entre dife-
rentes entidades da sociedade civil envolvidas no campo da educação
pública. O primeiro anteprojeto de lei teve como base os princípios
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propostos durante a IV Conferência Brasileira da Educação (CBE)
de 1986, tendo como eixo a universalização do ensino fundamental
e a organização do sistema nacional de educação (BRZEZINSKI, 1998).
A partir daí foram oito anos de tramitação em que cinco substituti-
vos foram apresentados descaracterizando o Projeto de Lei n. 1.258-C
aprovado na Câmara dos Deputados.

As últimas duas décadas foram reveladoras de uma intensa
batalha entre associações, sindicatos, campanhas e movimentos or-
ganizados em defesa do direito à escola pública, gratuita e univer-
sal. Nos anos 1980 e 1990 o Brasil assistiu a importantes movimen-
tos de disputa por distintos projetos educativos que trouxeram à
tona a discussão sobre diferentes concepções de sociedade, refleti-
das na LDB 9.394/96. Os trabalhadores da educação pública tive-
ram um papel especial nesse cenário: as greves ocorridas no final
dos anos 1970 e 1980 em vários estados brasileiros resultaram em
organizações sindicais livres e autônomas. Estava na base desses
movimentos o pleito por projetos de educação alternativos. Muitas
dessas propostas tinham inspiração socialista ou libertária, tendo o
trabalho como princípio educativo, elemento constituinte da for-
mação humana. Essas lutas de caráter eminentemente humanista
vincularam a defesa da universalização da educação à melhoria das
condições de trabalho docente.

Ao longo das últimas duas décadas foram sendo introduzidas
mudanças na administração dos sistemas de ensino em âmbito mu-
nicipal, estadual e federal, que resultaram numa grande diversidade
de experiências que tiveram como traço marcante a participação da
sociedade. Contudo, como observa Pino (1998), a LDB 9.394/96 si-
lencia-se sobre a participação da sociedade em sua relação com o
Estado, não contemplando em seu corpo o Fórum Nacional de Edu-
cação, que estava inscrito no projeto aprovado na Câmara (art. 10).

Assim, a grande conquista da educação como direito social fir-
mado na Carta Constitucional brasileira foi resultado de amplo
movimento em defesa da educação pública que contou com forte
protagonismo das entidades reunidas no Fórum Nacional em Defe-
sa da Educação Pública e dos sindicatos de trabalhadores de educa-
ção. Na Constituição de 1988, no seu título VIII, capítulo III, seção
1, artigo 205, a educação aparece como “direito de todos e dever do
Estado e da família” e ainda que: “será promovida e incentivada
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com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimen-
to da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua quali-
ficação para o trabalho”.

Em 12 de setembro de 1996, o capítulo III, seção I da referida
Constituição, sofreu algumas alterações. A Emenda Constitucional
nº14, aprovada naquela data, trouxe alterações ao texto original da
Constituição Federal, ao que se refere ao ensino fundamental e en-
sino médio. Com base nessa alteração foi criado o Fundo de Desen-
volvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (FUNDEF), por meio da Lei n.º 9424/96 que data
do mesmo mês e ano da LDB 9.394/96. Esse fundo provoca uma
alteração singular na orientação do financiamento da educação no
Brasil ao introduzir a referência de custo per capita.

A LDB n.º 9.394 aprovada em dezembro de 1996, embora não
traduzindo fielmente em sua elaboração os anos de debates trava-
dos no âmbito do Fórum Nacional de Educação Pública, preservou
algumas conquistas anteriormente afirmadas no projeto em tramita-
ção no Senado Federal que resultava de formulações do movimento
em defesa da educação pública, por meio de representação de enti-
dades da sociedade civil, reunidas no referido fórum (PINO, 1998)

Esse movimento, contudo, reflete uma contradição que está pre-
sente no texto da referida lei. Segundo Cury (2006) a LDB 9.394/96
apresenta dois eixos estruturantes: a flexibilidade e a integração. A
flexibilidade na organização escolar, refletida tanto nos aspectos cur-
riculares (art. 24) quanto na ampliação da autonomia escolar no que
se refere à administração e mesmo à avaliação dos alunos, é combi-
nada a um sistema de avaliação que engessa na ponta da linha. Com-
preendemos que tal flexibilidade não pode ser tomada como algo
estritamente intencional, mas como o reflexo de incoerências e con-
tradições presentes nos movimentos que atuam no setor educacio-
nal, refletidas no processo de tramitação do projeto de lei que resul-
tou no texto aprovado. O processo final de tramitação da lei implicou
negociações de várias ordens, resultando em um texto com pouca
incoerência e muitas controvérsias. As análises sobre essas inconsis-
tências do texto variam, podendo encontrar desde interpretações que
o consideraram polissêmico, resultado de muitas vozes, até as que o
tomam como uma costura de partes de diferentes corpos, recupe-
rando a noção organicista, ou como um mosaico.
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A LDB 9.394/96 e a nova regulação educativa

A política educacional brasileira foi marcada nessas duas últi-
mas décadas por discussões em torno das reformas educacionais.
Tais reformas justificaram-se em alguns casos como resultado de
exigências apresentadas pelos movimentos sociais em defesa da
educação pública gratuita e de qualidade. Em outros, anunciadas e
implementadas pelos governos em diferentes âmbitos (municipal,
estadual e federal), especialmente na educação básica, refletiram a
necessidade de modernização da administração pública. Essas re-
formas revelam uma contradição expressa entre a tentativa de ade-
quação e ajuste dos sistemas públicos de educação às exigências
atuais do desenvolvimento capitalista e as demandas por maior
acesso à educação, à cultura, o reconhecimento à diferença, entre
outros fatores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. Em
muitos casos, observa-se que tais reformas têm sido orientadas para
contenção e cortes nos gastos públicos, ensejando políticas sociais fo-
calizadas em segmentos específicos, em detrimento de direitos uni-
versais. Contudo, esse não é um movimento específico da realidade
brasileira, podendo ser observado em contextos nacionais distintos.
Tais reformas procuram ainda responder a exigências de formação de
força de trabalho correspondente aos novos perfis profissionais e às
atuais condições de trabalho, que incluem formas de auto-ocupação,
de recurso à informalidade e ao empreendedorismo.

A promulgação da LDB 9.394/96 representa a culminância des-
se movimento contraditório, pois espelha ao mesmo tempo as de-
mandas de lutas pela democratização da educação e reformas edu-
cacionais orientadas pela noção de equidade social. Ao mesmo tempo
em que reflete a ampliação dos direitos sociais, garantindo a expan-
são da escolaridade, engendra a possibilidade de, por meio do reco-
nhecimento à diferença e do respeito à diversidade, lançar mão de
políticas sociais focalizadas em segmentos específicos, “tratando os
desiguais de maneira desigual” (DEROUET, 2006). A noção de educação
para todos vem lentamente substituindo o sentido de universalização.
Traduzida como reconhecimento à diferença, foi (talvez pela igno-
rância de muitos) paulatinamente tomando força e arrefecendo o
sentido do bem comum como direito à igualdade, à justiça social.

O artigo 1º da Constituição Federal, ao instituir a República Fe-
derativa, por meio do Estado de Direito, contrapondo-se à tradição
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patrimonialista sustentada no privilégio, assegura o direito à igual-
dade a todos os brasileiros. A LDB 9.394/96, ao procurar inovar no
reconhecimento à diversidade (art. 3, inc.III; cap. V, entre outros),
exprime contradição ou incoerência com o princípio de universalis-
mo ao permitir a ambivalência de interpretação. Nesse caso, ao
mesmo tempo em que se pretende corretora das desigualdades so-
ciais, justificativa do caráter focalizado das políticas que enseja, tam-
bém procura responder a exigências de formação de força de traba-
lho correspondente aos novos perfis profissionais e às atuais
condições de trabalho. A Lei, assim, demonstra não ter uma orien-
tação única, não expressando uma clara concepção educativa.

A LDB 9.394/96 cumpre a função flexibilizadora e integradora
em consonância com a orientação perseguida pelas reformas sociais
vividas pelos países latino-americanos nos anos 1990. Segundo Drai-
be (1997), no contexto de reforma social na América Latina na déca-
da passada, as mudanças na área social justificam-se nos episódios
de ajustamentos fiscais que exigiam do gasto social maior eficiência e
forte adequação aos objetivos macroeconômicos: a reorientação do
gasto social para atender ao previsível empobrecimento da popula-
ção, resultante dos impactos do ajustamento recessivo sobre empre-
go, renda e redução dos serviços sociais. O gasto social teria de prio-
rizar ações básicas de saúde e nutrição e, ao mesmo tempo, deveria
se converter em investimento, principalmente programas de caráter
produtivo, como investimento em “capital humano”.

Para atingir tais objetivos a focalização do gasto, a opção por
fundos sociais de emergência e os programas compensatórios diri-
gidos exclusivamente aos grupos pobres e vulneráveis passaram a
compor o núcleo da estratégia de reforma social (SALAMA; VALIER,
1997). As políticas educacionais ensejadas pela LDB 9.394/96 e pos-
sibilitadas pela Reforma Constitucional n.14 de 1996 espelham essa
tendência. Como anunciava Pino (1998, p. 19), logo após a promul-
gação da Lei: “o reordenamento dos sistemas educativos, inscrito
em uma LDB, poderá criar contextos de relações estruturais de trans-
formação, de reforma e de inovação educacional como parte do pro-
cesso de regulação social”.

A LDB 9.394/96, por meio de seu texto – flexível e integrador –,
reflete uma nova regulação educativa que, apoiada em três eixos
articulados – gestão, financiamento e avaliação –, tem lugar no sis-
tema educativo brasileiro nos dias atuais.
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As reformas educativas das últimas duas décadas precederam
em alguns casos a referida lei e em outros foram possibilitadas por
ela. Tais reformas expressam uma nova regulação caracterizada pela
centralidade atribuída à administração escolar – a escola como nú-
cleo do planejamento e da gestão; o financiamento per capita; a re-
gularidade e ampliação dos exames nacionais de avaliação; a avalia-
ção institucional e a participação da comunidade na gestão escolar.
A partir da integração desses três eixos, observa-se que a configu-
ração dos sistemas educativos vai se alterando nos seus aspectos
físicos. Tais alterações têm como orientação, via de regra, a adequa-
ção da estrutura e dos meios existentes para responder as deman-
das por maior e mais diversificada expansão.

É nesse contexto que os critérios de justiça social cedem às exi-
gências de eficácia econômica, afetando diretamente a organização
e gestão escolar. A noção de equidade social como princípio firma-
do na Conferência Mundial Sobre Educação para Todos e refletido
nas reformas educacionais dos anos 1990 e, portanto, presente na
LDB 9.394/96, tem substituído a orientação universal pela persecu-
ção da diversidade, refletido na expressão “para todos”. Essa idéia
busca traduzir o reconhecimento à diferença. A educação passa a ser
orientada a todos, e não aos iguais ou ao comum, mas essa orienta-
ção que busca abarcar a diferença se assenta em um contexto em que
a garantia mínima dos direitos universais não foi assegurada.

Além disso, a orientação administrativa que recebem tais polí-
ticas, por parte dos governos, busca a otimização dos meios exis-
tentes para o atendimento aos mais necessitados. Partindo da no-
ção de que os recursos são suficientes e esgotáveis, centram-se em
critérios de racionalidade econômica e eficiência administrativa.
Assim, os programas de governo que visam atender as políticas
corretivas surgem sempre como especiais e estão imbuídos de gran-
de urgência e imediatismo. A efetividade desses programas é medi-
da segundo critérios que valorizam a quantificação, a produtividade
e a excelência. Tal regulação, apesar de dirigida à instituição pública
e estatal, encontra-se fortemente ancorada no mercado (BARROSO, 2006;
LESSARD, 2006; MAROY, 2006).

A noção de justiça social vê-se mesclada e confundida com os
princípios de eficácia que, a partir deste momento, passam a ori-
entar as políticas públicas educacionais. O século XX assistiu ao



A educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
breve balanço sobre a organização escolar e o trabalho docente

103

desenvolvimento dos sistemas escolares orientados pelos princípios
de igualdade e universalidade. Desenvolvidos como instituições ca-
racterísticas do Estado moderno, os sistemas escolares tiveram por
objetivo contribuir na coesão social e na integração nacional, por
isso tiveram uma vocação homogeneizadora. Essas orientações po-
líticas entraram em crise a partir das últimas décadas do século pas-
sado pelas críticas surgidas no seio do relativismo cultural que co-
locaram em xeque os valores de igualdade de oportunidades e os
critérios de justiça social, em nome do reconhecimento à diferença
e à diversidade (DEROUET, 2006).

A gestão da educação
brasileira na LDB 9.394/96

O pacto federativo firmado a partir da Constituição Federal de
1988 está fundado na tentativa de um regime de colaboração, ex-
presso literalmente no Art. 211 da referida Carta, na matéria educa-
cional. A Constituição Federal, no seu artigo 23, dispõe sobre a coo-
peração entre os entes autônomos, conferindo status de ente federado
aos municípios. Esse novo arranjo federativo procura atribuir sus-
tentação ao regime democrático que inspirou os constituintes, pro-
movendo a distribuição de poder e de responsabilidades entre os
entes federados. A descentralização dos recursos tributários e a re-
configuração do papel da União, que, a partir de então, assume a
função redistributiva e supletiva no que se refere à Educação Básica,
promove uma reconfiguração na gestão educacional nos estados e
municípios. Estes – agora entes autônomos – passam a ter a liberda-
de de organizar seus próprios sistemas.

A redação do artigo 208, após a ementa n. 14, redefine a obriga-
ção do poder público com a oferta educacional:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada in-
clusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tive-
ram acesso na idade própria;

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito [...];

VI – oferta do ensino noturno regular, adequado às condições
do educando;
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VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, atra-
vés de programas suplementares de material didático-escolar, trans-
porte, alimentação e assistência à saúde.

A LDB 9.394/96, coerente à distribuição de poder anunciada
na Carta Constitucional e à distribuição de competências trazidas
pela emenda n.14, regulamenta no seu capítulo IV a divisão de res-
ponsabilidades para com a educação (artigos 8, 9, 10 e 11) entre os
entes federados, bem como a descentralização administrativa e pe-
dagógica, por meio dos artigos (12, 13 e 14), garantindo seu caráter
integrador e flexibilizador. O já mencionado FUNDEF e, mais re-
centemente, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUN-
DEB) regulamentam e viabilizam a descentralização financeira.

O ensino fundamental como obrigatório e gratuito passa a ser
direito público subjetivo, importando em responsabilidade da au-
toridade competente, quando não for oferecido pelo Poder Público
ou mesmo quando sua oferta for irregular, o que se encontra nos
parágrafos 1º e 2º do inciso VII, artigo 208. O financiamento dessa
etapa da educação básica passa a ser prioridade a partir da criação
do FUNDEF, em detrimento das demais etapas. A União, que sem-
pre ocupou na tradição política brasileira o papel de compensador
e redutor de desequilíbrios sociais e econômicos entre os estados e
municípios, passa a assumir as funções redistributivas – que lhe
garante a manutenção do controle central – e supletiva, possibili-
tando que sua intervenção seja somente em casos extremos de de-
sequilíbrio. Tal mudança pode pôr em risco os equilíbrios historica-
mente alcançados e acentuar as disparidades regionais, além de
contribuir no arrefecimento da noção de igualdade e universalis-
mo, valores básicos na constituição de cidadania.

Essa integração entre municípios, estados e Distrito Federal e a
União por meio da descentralização visa ao fortalecimento do nível
local. Por meio de mecanismos de estímulo à participação popular,
os processos de descentralização têm como objetivo possibilitar a
resolução em nível local e regional de problemas nacionais. A LDB
9.394/96 assegura no plano legal tais mecanismos de participação,
regulamentando o artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal,
por meio de seus artigos 12, 13 e 14.

Tal regulamentação tem dado base a certa simplificação da com-
preensão do que seja democracia, assimilando-a à descentralização.
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Se o fortalecimento local pode ensejar maior participação democrá-
tica, também é possível reduzir-se a práticas clientelistas, particu-
laristas e nepotistas. Na realidade brasileira, marcada pela desigual-
dade social, a norma legal que preceitua a descentralização não é
uniformizadora, implicando negociações constantes entre os entes
envolvidos. A busca de soluções locais no contexto dos municípios
e estados e, no caso específico da gestão educacional, na própria es-
cola, pode reforçar ainda mais as desigualdades já conhecidas. A ca-
pacidade particular que cada ente envolvido conta nas negociações,
entre os diferentes níveis, pode levar à concorrência entre (des)iguais.

O sistema educacional brasileiro reflete as transformações de-
siguais que a sociedade viveu. O padrão de desenvolvimento ado-
tado no País a partir dos anos 1930 provocou grandes defasagens
entre regiões brasileiras e intensificou ainda mais as existentes. Os
objetivos homogêneos da velha escola pública contrastam de manei-
ra crescente com um sistema cada vez mais diferenciado, segmenta-
do e descentralizado na atualidade. As desigualdades econômicas,
sociais e escolares tendem a refletir as desigualdades regionais no
País, nos estados e mesmo dentro dos grandes centros urbanos.

Nesse processo, ao invés de cooperação e colaboração, assiste-se
muitas vezes à articulação nas relações inter-governamentais com-
binando a centralização em nível nacional com a descentralização
na execução dos serviços públicos e sociais. Características e capa-
cidades heterogêneas na gestão e implementação de políticas soci-
ais, principalmente naquelas que exigem alto grau de investimento
e recurso no nível local, levam a maiores desequilíbrios na reparti-
ção dos recursos públicos e a maior segmentação da oferta escolar,
sobretudo no que se refere às condições objetivas. Tais desigualda-
des têm levado também à incorporação crescente de instituições do
terceiro setor e mesmo da iniciativa privada na gestão de serviços
públicos. Na gestão educacional é flagrante tal característica. A cres-
cente autonomia das escolas trazidas pelos processos de descentra-
lização tem exigido delas cada vez mais capacidade de buscar for-
mas de complementação orçamentária. Os programas desenvolvidos
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
demonstram isso.

A inexistência de mecanismos que garantam de forma per-
manente recursos financeiros às unidades da federação para que
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seja efetivada a autonomia decisória e executiva à descentralização
pretendida tem sido a principal crítica encontrada na literatura sobre
o tema. Tal inexistência põe em risco a democracia à medida que
gera dependência econômica entre os diferentes níveis e mesmo en-
tre as escolas e os órgãos superiores do sistema, o que poderia estar
fundando bases para um novo clientelismo entre chefes políticos e
dirigentes escolares. Situação que pode comprometer a qualidade dos
serviços prestados bem como a universalização dos mesmos. Contu-
do, esse novo arranjo apresenta algumas vantagens em relação ao
modo procedente, entre elas a recuperação de prerrogativas fiscais,
políticas e administrativas por parte dos estados e municípios.

Observa-se também, ainda que modestamente, a redução do
grau de centralização, sobretudo na implementação de forma mais
autônoma de programas sociais por parte das entidades locais. As
escolas têm contado com maior autonomia para utilizar recursos
ordinários, para buscar complementação orçamentária e para assu-
mir novos projetos. Isso porque a descentralização da educação nas
suas vertentes administrativas, financeiras e pedagógicas ocorre não
só como uma transferência de responsabilidade dos órgãos centrais
para os locais; da União para os estados e destes para os municípios,
implicando também repasse direto de obrigações de órgãos do sis-
tema para a escola. Tudo isso na concepção de que a integração
entre os diferentes órgãos ou níveis da administração deve tradu-
zir-se em maior flexibilidade e racionalidade na gestão das políti-
cas públicas. São proposições que convergem para novos modelos
de gestão do ensino público, fundados em formas mais flexíveis,
participativas e descentralizadas de administração dos recursos e
das responsabilidades. Na gestão da educação pública, os modelos
fundamentados na flexibilidade administrativa podem ser percebi-
dos na desregulamentação de serviços e na descentralização dos
recursos, para o que a escola é fortalecida como núcleo do sistema.
Esses modelos são alicerçados na busca de melhoria da qualidade
na educação, entendida como um objetivo mensurável que pode
ser alcançado a partir de inovações incrementais na organização e
na gestão do trabalho na escola.

A contradição desse processo de reformas revela uma intensa
participação da sociedade civil organizada na elaboração de pro-
postas, planos e até mesmo documentos legais, que ao serem assumi-
dos pelos poderes governamentais expressam em sua implementação
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diferentes interpretações da realidade. A LDB 9.394/96 é talvez o
mais importante desses registros. A garantia de mecanismos de
participação democrática na gestão da educação, presente em vários
artigos da referida lei, expressa anseios democráticos, ao mesmo
tempo em que transfere para a escola maiores responsabilidades.

A organização escolar e o trabalho docente

Como já afirmado, as reformas educacionais iniciadas na vira-
da da década de 1990 foram introduzindo mudanças na organiza-
ção e na gestão escolar que se encontram consubstanciadas no texto
da LDB 9.394/96. No que se refere à gestão e à organização da edu-
cação básica, a referida lei introduz importantes mudanças na esco-
la no âmbito da organização escolar, das práticas curriculares, dos
processos avaliativos e do trabalho docente. Na realidade, torna uma
obrigação para todo o sistema o que já vinha ocorrendo pelo País de
maneira esparsa em algumas experiências estaduais e municipais.

A autonomia dos estabelecimentos de ensino foi ampliada não
só em relação à gestão como também à organização escolar. Dis-
cutindo essas mudanças em trabalho anterior (OLIVEIRA, 2002), pro-
pus uma distinção entre os conceitos de organização do trabalho
escolar e organização escolar. A organização do trabalho escolar
deve ser compreendida como um conceito econômico que se refe-
re à divisão do trabalho na escola. É então definida como a forma
que o trabalho do professor e dos demais trabalhadores da escola
é organizada buscando atingir os objetivos da escola ou do siste-
ma. Assim, a organização do trabalho escolar refere-se à forma
como as atividades estão discriminadas, como os tempos estão di-
vididos, à distribuição das tarefas e competências, às relações de
hierarquia que refletem relações de poder, entre outras caracterís-
ticas inerentes à forma como o trabalho é organizado. Por tais ra-
zões, a organização do trabalho deve ser compreendida à luz das
teorias econômicas.

Já o termo “organização escolar” refere-se às condições obje-
tivas sob as quais o ensino está estruturado. Das competências ad-
ministrativas de cada órgão do poder público ao currículo que se
pratica em sala de aula, passando pelas metodologias de ensino e
processos de avaliação adotados, tudo seria matéria da organiza-
ção escolar.
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Estes dois conceitos – organização do trabalho escolar e orga-
nização escolar – são distintos, porém interdependentes, fundamen-
tais para a compreensão das relações de trabalho na escola.

A LDB trouxe importantes mudanças para a organização esco-
lar, admitindo novas formas de ensinar e de avaliar. Tais mudan-
ças são observadas nas possibilidades de organização do ensino
regular abertas pela Lei. No seu artigo 23, atribui maior autonomia
às escolas para organizarem-se em séries, ciclos, períodos semes-
trais, alternância regular de períodos de estudos. Amplia ainda a
autonomia das escolas para avaliar e classificar os alunos mediante
a verificação de rendimento escolar, bem como outras disposições
no mesmo sentido, como observado no artigo 24.

As alterações trazidas nesses aspectos pela LDB n.º 9.394/96
representam também um reforço ao trabalho coletivo e à necessida-
de de participação e envolvimento da comunidade na gestão da
escola. No seu artigo 12 incumbe os estabelecimentos de ensino a
elaborarem e executarem sua proposta pedagógica e ainda articu-
lar-se com as famílias e a comunidade, criando processos de inte-
gração da sociedade com a escola. Para isso, a mesma lei, no seu
artigo seguinte, incumbe aos docentes de participarem da elabora-
ção da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Com
relação à gestão democrática, prevê no seu artigo 14 que os siste-
mas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensi-
no público na educação básica, de acordo com as suas particulari-
dades e conforme os princípios de participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; da co-
munidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Essas mudanças, por sua vez, repercutem diretamente sobre a
organização do trabalho escolar, pois exigem mais tempo de traba-
lho do professor ou que ele possa responder por mais demandas na
sua jornada de trabalho. Essas demandas que se traduzem em mais
tempo, tanto de maneira extensiva quanto intensiva, acabam resul-
tando em intensificação do trabalho quando não aumentado na sua
jornada objetivamente. Além disso, as mudanças na organização
escolar tendem a alterar a divisão do trabalho na escola, na elimi-
nação de algumas rotinas e no estabelecimento de outras, na extin-
ção ou na substituição de hierarquias, na demanda por novos pro-
cedimentos profissionais.
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Os trabalhadores devem participar da gestão da escola, da es-
colha direta para diretores e coordenadores escolares, além dos con-
selhos escolares, dos quais eles devem ser eleitores e postulantes.
Além disso, a gestão democrática pressupõe o trabalho coletivo de
elaboração do planejamento escolar e dos programas e currículos.
Outra alteração significativa regulamentada na LDB 9.394/96 é a
ampliação de 180 dias letivos para 200, ou 800 horas, conforme dis-
põe o inciso I do seu artigo 24.

A força que a legislação passa a ter a partir da promulgação da
LDB 9.394/96 tem levado os professores e demais trabalhadores
docentes a transformarem suas práticas e buscarem o domínio de
novos saberes no exercício de suas funções. Esses profissionais têm
buscado novas competências que possam contribuir na resposta às
demandas por pedagogia de projetos, transversalidade dos currí-
culos, e aos procedimentos avaliativos orientados para formas mais
dinâmicas e formativas. Essas demandas são apresentadas aos do-
centes individualmente ou em suas representações coletivas, mas
também constituem demandas para os sistemas públicos de educa-
ção nos diferentes níveis da federação. A partir da referida lei, o
trabalho docente passa a contemplar as atividades em sala de aula,
as reuniões pedagógicas, a participação na gestão da escola, o pla-
nejamento pedagógico, entre outras atividades. Tais exigências são
coerentes com uma nova regulação educativa que tem resultado
em significativa intensificação do trabalho, precarização das rela-
ções de emprego e mudanças consideráveis nas relações de traba-
lho que repercutem sobre a identidade e a condição docente. Tais
mudanças têm sido justificadas pela incorporação de maior flexi-
bilidade nas políticas educacionais que promovem maior desre-
gulamentação para prover a escola de maior liberdade adminis-
trativa e autonomia.

Após a promulgação da referida lei assiste-se a muitas iniciati-
vas por parte de governos municipais, estaduais e algumas em
âmbito federal de formação dos professores. Tais iniciativas tive-
ram ainda estímulo contundente na tentativa de cumprimento ao
que dispõe o artigo 87 (Das disposições transitórias), inciso IV, pa-
rágrafo 4º: “Até o fim da década da educação somente serão admi-
tidos professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço”. Essa tem sido matéria de grande polêmi-
ca nos últimos dez anos.
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Os profissionais da educação receberam significativa atenção
no texto da Lei que lhes atribui o título VI. A valorização dos pro-
fissionais de educação é regulamentada no artigo 67 do referido
título. Contudo, o que se observa é que as garantias legais não têm
sido suficientes para a efetivação na prática da dita valorização as-
sim definida:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclu-
sive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público de pro-
vas e títulos;
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive
com licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III – piso salarial profissional;
IV – progressão funcional baseada na titulação ou habili-
tação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento e avalia-
ção, incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito
para o exercício profissional de quaisquer outras funções
de magistério, nos termos das normas de cada sistema
de ensino.

Comentários finais

O que se observa é que mesmo as conquistas mais importantes
obtidas com a promulgação da LDB 9.394/96 têm tido efeito limita-
do e, às vezes, até contraditório, em razão de condições objetivas
que não se encontram asseguradas. A despeito de sentirem-se obri-
gados a responder as novas exigências pedagógicas e administrati-
vas, os docentes expressam sensação de insegurança e desamparo
tanto em referência aos meios objetivos de trabalho – faltam-lhes
condições adequadas – quanto do ponto de vista subjetivo. O tra-
balho coletivo e as mudanças introduzidas na organização escolar
resultaram em formas mais flexíveis e autônomas de trabalho. Es-
sas mudanças têm alterado substantivamente as relações sociais na
escola, tanto no que se refere os professores entre si quanto na rela-
ção entre estes e os demais trabalhadores da escola, aos especialistas
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e, sobretudo, os alunos. Em certos aspectos a LDB 9.394/96 pode
ser considerada como revolucionária no sentido que antecipa con-
dições de trabalho mais democráticas e autônomas no interior da
escola, para além do experimentado em outros espaços sociais. Em
outros aspectos, tal lei parece retroagir, por exemplo, ao regula-
mentar sobre matéria que na prática já vinha sendo superada, como
demonstrado no seu artigo 64.

É possível considerar que a LDB 9.394/96 traz a garantia de
ampliação do direito à educação, mas traz também uma dilatação
no plano legal da compreensão do que seja o pleno exercício das
atividades docentes sem adequadas condições de exercício. Esse
movimento, ao mesmo tempo em que democratiza a escola e, com
isso, traz ganhos para a população em geral e para os trabalhadores
da educação em específico, também representa maior ameaça para
esses profissionais no que se refere às supostas garantias de exclu-
sividade sobre determinados terrenos. A dificuldade dos professo-
res em discutir os conteúdos pedagógicos e suas práticas de avalia-
ção nos colegiados escolares em que estão envolvidos alunos e pais
é exemplo de como há muito a ser revolucionado nessas práticas e
demonstra o hiato já conhecido entre o prescrito legalmente e o vi-
vido na experiência cotidiana.

Assim, a LDB 9.394/96 vai desvelando seu caráter flexível e
integrador, mas, sobretudo contraditório, portadora de concep-
ções futuristas e passadistas que têm lugar em um presente efê-
mero e débil de condições capazes de sustentar um projeto de-
mocrático de educação e sociedade. Suas ambivalências e
contradições vão permitindo que o fosso entre o legal e o real
seja intransponível.
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Trato o tema da formação docente a partir do ângulo do histo-
riador, isto é, procuro examiná-lo à luz das relações entre passado
e presente. Não se trata de olhar apenas para o passado, mas de
trazê-lo no debate dos problemas contemporâneos de educação,
como herança que impregna nossas crenças e práticas. Desde 2002
venho integrando equipes de pesquisa que procuraram averiguar
o impacto das políticas nacionais de formação docente no municí-
pio fluminense de São Gonçalo, que apresenta, do ponto de vista
econômico, social e cultural, aspectos bastante significativos do que
convencionamos chamar de “realidade fluminense”, em termos da
situação de pobreza, violência e corrupção política que aguça a ex-
clusão social e em que se tece uma história adversa ao desenvolvi-
mento de uma cultura de direitos e que é preciso não apenas de-
nunciar, mas compreender.1

São Gonçalo é um município, como tantos outros por esse País
afora, no qual se trava uma luta desigual que se exprime pelos re-
cursos humanos e materiais aplicados ou negados em determina-
dos setores do sistema municipal de ensino e pela luta de represen-
tações e de construção de identidades. Nós acompanhamos nesse
município o processo de extinção de diversos cursos de formação
de professores em escolas públicas e privadas, processo esse que
foi revelando o alto grau de sofrimento a que foram submetidos os

Formação docente:
permanência do passado nos

desafios do presente

Clarice Nunes

1 Ver relatório de pesquisa. Clarice Nunes (2007). Das políticas públicas à história
da formação docente e às memórias dos professores do estado do Rio de Janeiro,
Projeto Integrado que contou com o patrocínio do CNPq, com bolsa de produti-
vidade de pesquisa e bolsas de iniciação científica.
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profissionais que neles trabalhavam. Acompanhamos também a
disputa do único instituto de educação local, Clélia Nanci, ao lado
de tantos outros no estado do Rio de Janeiro, para abrigar o projeto
do Instituto Superior de Educação e o impacto das primeiras avalia-
ções institucionais das escolas públicas estaduais pela Secretaria
Estadual de Educação. A atmosfera, os achados dessa pesquisa, cujo
relatório concluímos recentemente, e as reflexões que dela surgi-
ram dão o tom à nossa apresentação.

A herança histórica

Na civilização ocidental a formação docente como problema
tem uma longa trajetória, que remonta ao século XVI, quando esta-
va disseminada entre as elites a concepção de que para ensinar bas-
tava que o professor soubesse o conteúdo a ser ensinado. Apren-
dia-se a ensinar observando os mestres mais experientes ensinando.
Desse empirismo inicial até a busca dos fundamentos científicos
para o ato de ensinar decorreram mais três séculos. Já no século
XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a necessidade de
uma qualificação formal dos professores alcançou o Estado na me-
dida em que a educação popular passava a ser entendida como fun-
ção pública. Em outras palavras, a formação docente só se tornou
um problema nacional e, sobretudo, um problema governamental,
à medida que se operou a criação e a extensão dos sistemas de edu-
cação, o que em nosso país veio a ocorrer no regime republicano.

Durante todo o século XIX e em boa parte do século XX houve,
sobretudo no Brasil, um conflito entre dois modelos de formação
docente, o artesanal e o profissional. O modelo profissional de atu-
ação docente foi introduzido pelos cursos de formação de nível
médio e, mais especificamente, pelos institutos de educação, inspi-
rados na experiência dos laboratórios de psicologia experimental
criados no nosso país na década de 1910. É nesses institutos que se
criam as primeiras representações do oficio docente como profis-
são especializada, apoiada nos achados das ciências humanas e so-
ciais, principalmente na Psicologia da Educação, e nos quais são
realizadas as primeiras pesquisas empíricas, como as de Gilberto
Freyre no Recife e Arthur Ramos no Rio de Janeiro.

O processo de expansão do ensino primário determina o pro-
cesso de expansão das escolas normais, mas de uma forma muito
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específica no nosso caso. Enquanto as escolas primárias foram se
expandindo sob o influxo da ação dos governos estaduais, os cur-
sos de formação foram se expandindo de maneira diversificada, em
dois sentidos. No primeiro sentido, graças à iniciativa estatal e à
iniciativa privada. E, na iniciativa privada, principalmente por meio
das instituições católicas de ensino conduzidas diretamente por or-
dens religiosas ou por leigos, católicos praticantes. E esse processo tem
efeitos: o primeiro deles, a diversificação das instituições formadoras.

Apesar de a Lei Orgânica do Ensino de 1946 pela primeira
vez dar um rumo ao ensino normal em nível nacional, ele conti-
nuou, pela tradição, a ser organizado pelos governos estaduais que
também avalizavam seus diplomas. Durante as décadas de 1950,
1960 e 1970 conviveram as Escolas Normais de nível médio priva-
das, os institutos de educação e as escolas normais regionais, ver-
são mais popular do curso Normal e que proliferou pelos estados
brasileiros. No final da década de 1960 apenas os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Guanabara não as possuíam.
Essas escolas normais davam um curso muito próximo ao secun-
dário ginasial com uma formação profissional reduzida. Maria José
Werebe é quem mostra, no seu clássico livro, Grandezas e misérias
do ensino no Brasil (1968), como em oito unidades da federação o
número de cursos para regentes era superior ao das escolas nor-
mais, embora no seu conjunto para todo o País predominassem
essas últimas.

A iniciativa do Estado esteve ausente; assim, o privatismo e o
assistencialismo tomaram conta dos cursos de formação docente,
que foram atravessados pela ideologia católica, e quando o Estado
esteve presente, mesmo com uma expansão que aligeirou e desqua-
lificou esse cursos, as atitudes do âmbito do privado e do familiar
atravessaram as instituições, resistindo às regras que a legislação
impôs. E isso acontece até hoje em municípios como São Gonçalo. É
possível, portanto, afirmar que o modelo de formação profissional
foi implantado, sobretudo, graças aos educadores liberais em al-
guns dos grandes centros urbanos brasileiros. Já nas cidades pe-
quenas, nas periferias urbanas, continuou a existir, e de uma ma-
neira muito forte, o modelo artesanal, que contemporaneamente está
atualizado. Vou passar agora a considerar o caso específico de São
Gonçalo, porque ele é elucidativo do que pode ter ocorrido em boa
parte do nosso país.
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Um pouco da história da
formação docente gonçalense

Na história da educação gonçalense, até meados do século XX,
aproximadamente, não havia instituições públicas ou particulares
formadoras de professores. Para realizar seus estudos de formação,
os estudantes deveriam deslocar-se de São Gonçalo para os gran-
des centros mais próximos, como Niterói e Rio de Janeiro. As esco-
las de ensino elementar ou os cursos de educação de adultos que
funcionavam em algumas casas que se transformariam em escolas
eram, portanto, conduzidos por professores leigos que iniciavam
sua prática antes da obtenção do certificado profissional. O início
dessa experiência ocorria algumas vezes, como retratam os depoi-
mentos, bem cedo: na infância ou adolescência.

Quando Simone Lahud Guedes (1997) estuda o processo de
construção de trabalhadores em São Gonçalo, faz uma observação
importante sobre a educação familiar, no sentido de que ela deve
ser entendida em uma rede de vizinhança. Essa circunstância ex-
pressa uma valorização do local, a primeira referência e o espaço
mais importante de uma educação difusa, o que implica partilhar
“um mundo onde há uma estética própria, objetivada na música,
no jogo, nos rituais religiosos, nas casas” (GUEDES, 1997, p. 165). O
trabalhador se orgulha de ter produzido homens específicos, seus
filhos e filhas. Basta perceber o orgulho de Ondina, uma de nossas
entrevistadas, ao falar dos seus: profissionais com nível superior
ou trabalhadores com escolaridade de nível médio engajados há
anos no mercado profissional. Em uma palavra: responsáveis. Essa
idéia de responsabilidade está ligada à idéia de sacrifício e aparece
em vários relatos docentes, ao mostrarem as características de uma
profissional exemplar: a professora que nunca falta e chega antes
da hora das aulas começarem, que não grita, mas conversa com os
alunos, que colabora e participa, que se atualiza, alguém com quem
se pode contar, alguém que tem credibilidade, alguém que é capaz
das escolhas profissionais mais difíceis.

Nessa perspectiva, como chama atenção Guedes (1997), há uma
tríade que merece atenção: família, trabalho, local. Nela, os valores
familiares abrigam os valores ligados ao trabalho e ao local, e, por
uma razão muito simples, a família cria pontos de referência, dá
suporte nos momentos de crise afetiva e profissional. A família é a
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âncora na qual podemos situar a professora, trabalhadora gonça-
lense. Diversos depoimentos na pesquisa que realizamos são su-
gestivos a esse respeito, se lembrarmos o pedido de nomeação para
uma casa-escola que Aída Faria fez ao prefeito com o intuito de dar
suporte para seus pais em dificuldades financeiras; a ajuda que Aída
Vieira teve nos momentos de adoecimento ou de necessidade de
recursos para a compra de uma escola já existente; a mão estendida
que Marlene Salgado, hoje reitora da UNIVERSO, teve do pai na
hora de criar o Colégio Dom Helder Câmara; o apoio mútuo que
uniu Dulciléia e Alcy Abreu em vários momentos da vida, sobretu-
do na sociedade do Colégio João Caetano.

Nas periferias urbanas é fundamental ver a professora dentro
da família, mas de uma família que nem sempre se encaixa no mo-
delo pai provedor e mãe dona de casa. Em determinadas situações,
a mãe se torna, além de dona de casa, provedora. Muitas professo-
ras começam a lecionar em casa e, com o que ganham, compram
material escolar ou assumem gastos com a condução para a esco-
la, pois assim já estão diminuindo as despesas dos pais e ajudan-
do a família.

É, portanto, no seio de algumas famílias trabalhadoras gonça-
lenses, que foram desenhados os perfis docentes, mais práticos e
intuitivos do que técnicos, e onde as varandas e os quintais funcio-
navam como uma oficina pedagógica na qual não existiam progra-
mas rigorosamente definidos nem separação clara entre teoria e
prática e onde os saberes práticos eram valorizados. Com a separa-
ção entre a casa e a escola marca-se também a oposição teoria/prá-
tica, que vai aparecer no relato do conjunto de entrevistados em
nossa pesquisa de modo recorrente e de muitas formas: casa = sa-
ber prático versus escola = saber teórico; escola primária = saber
prático versus escola normal = saber teórico; escola normal = saber
prático versus universidade = saber teórico. Em inúmeros casos, a
crítica recai sobre o saber teórico, distante da realidade dos estu-
dantes e professores práticos. A prática é valorizada porque tem
efeitos pedagógicos palpáveis: o estudante se alfabetiza, lê e escre-
ve; é bem-sucedido nos exames de seleção nos vários níveis de ensi-
no; a professora aprende com suas experiências; o aluno chega aos
resultados esperados nos exercícios pedagógicos por caminhos não-
convencionais. Também é preciosa porque dela vêm a subsistência
financeira e a nutrição simbólica, a gratificação de exercer o “dom”.
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Aprender fazendo é dar forma à aprendizagem numa tarefa
concreta. O diploma, nesse caso, apenas legitima um processo que
é ditado pela prática. Vimos nas entrevistas que muitas das especia-
lizações procuradas pelos familiares dos proprietários de escolas
gonçalenses, quando trabalham com o fundador, surgem das ne-
cessidades do ambiente de trabalho. A entrevista de Gabriela Abreu
é sugestiva a esse respeito. Num trabalho sobre narrativas de histó-
rias de vida de professores estudantes da Faculdade de Formação
de Professores (PIERRO, 2005), a pesquisadora trabalhou com expe-
riências docentes das alunas a partir de atividades de estágio e de
aulas particulares, de apoio e/ou recuperação. Essas aulas consti-
tuem uma prática fora dos muros da escola, uma forma atualiza-
da do modelo docente artesanal, tanto quanto a proliferação das
escolas de fundo de quintal de educação infantil no município de
São Gonçalo. Em outras palavras, o modelo artesanal ainda con-
vive atualizado e agora subordinado às atividades escolares do
modelo profissional.

Os valores familiares funcionavam como caldo e amálgama para
a tarefa educativa de um modo muito claro até meados do século
XX. O modelo predominante de família gonçalense nesse período
estava ainda muito próximo daquele do século anterior: família
patriarcal com grande número de agregados, na qual a profissão
docente era aceita para as mulheres por causa da proximidade en-
tre a escola e o ambiente familiar da casa.

Com a urbanização, o ideário higienista difundiu várias idéias
de educação para as crianças, incluindo o internato, como institui-
ção disciplinar e de preparação para o trabalho. Uma das institui-
ções educativas que mais chama a atenção em São Gonçalo é o Pa-
tronato de Menores, iniciativa pública destinada a meninos que foi,
com o tempo, delegada para a iniciativa privada, a Fundação Abri-
go Cristo Redentor. Foi justamente no terreno do Patronato, que
teve origem o Centro de Treinamento de Professores do Estado do
Rio de Janeiro (CETRERJ), que deu origem à Faculdade de Forma-
ção de Professores (FFP) da UERJ, no início da década de 1970, no
bairro do Paraíso.

Quando o governo ofereceu a administração do Patronato para
Levi Miranda, fundador do Abrigo Cristo Redentor, lá pelo início
da década de 1940, o coordenador geral da instituição foi buscar
em Recife o diretor geral da escola: o católico praticante, José de
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Oliveira Cruz. Suas primeiras providências foram desinstalar a pri-
são que existia para os meninos rebeldes na instituição, criando
naquele espaço uma biblioteca. Mandou também erguer, dentro da
escola, a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde se casou com On-
dina. A recepção no espaço do Patronato dos alunos da Escola Pú-
blica existente defronte e que funcionava numa casinha pequenina,
o Colégio Barão de São Gonçalo, cria uma situação híbrida em que
a manutenção do espaço é privada, mas os professores são manti-
dos pelo governo estadual. São professores públicos que dão aula a
partir de então, não só para os alunos transferidos, mas também
para os internos, inclusive os filhos do diretor. Nesse arranjo não
houve conflito entre os hábitos religiosos que se inculcavam nos
órfãos do Patronato e nos demais alunos. Todos recebiam aulas de
catecismo e se preparavam para a primeira comunhão, participan-
do, portanto, dos rituais da Igreja Católica, sinal de que tais rituais
e concepções eram partilhados por boa parte da comunidade, in-
clusive os docentes de escolas públicas e/ou privadas.

Mesmo durante a República, sobretudo nas localidades afasta-
das dos grandes centros urbanos, a Igreja Católica controlava a vida
familiar, apesar da presença dos médicos e de suas iniciativas para
normalizar essa instituição, subordinar a mulher aos seus conheci-
mentos, sobretudo a puericultura, e incluí-la como colaboradora na
difusão das suas propostas de educar as crianças. A Igreja não en-
corajava a união de um católico com um não-católico. Paschoal Lem-
me o atesta. Sua esposa, antes de casar-se com ele (que via a Igreja
mais como arte), consultou-se com seu confessor francês a quem
ouvia muito e que a advertiu para a seriedade da decisão que iria
tomar2. O padre ainda freqüentava os lares fluminenses, sobretudo
gonçalenses, e os resquícios de tradições fortemente arraigadas aos
rituais da Igreja Católica conviviam com as prescrições normaliza-
doras dos médicos que, no fundo, desqualificavam os conhecimen-
tos tradicionais das famílias. Em São Gonçalo, apesar de as mulhe-
res instruídas apoiarem o médico Luiz Palmier e suas obras
beneméritas, engajavam-se em associações nas quais a Igreja Cató-
lica detinha a hegemonia, como a Legião Brasileira de Assistência e
a Associação de Educadores Católicos.

2 Entrevista de Paschoal Lemme. In: NUNES, Clarice (2007). v. 2.
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O afastamento dos membros das famílias trabalhadoras do bar
e da rua colocava na valorização do trabalho o principal elemento
de sacralização dos ofícios. O dever falava mais alto do que a
motivação. Alguns depoimentos sobre os pais, como os de Pascho-
al Lemme e Aída de Souza Faria, mostram como os adolescentes
homens das famílias trabalhadoras desligavam-se muito cedo dos
seus lares para viver a sua vida. No entanto, com o passar do tem-
po, as famílias gonçalenses passaram a adotar uma série de com-
portamentos no trato com as crianças que antes não existiam ou
não existiam tão enfaticamente no seu seio, como o maternalismo, a
domesticidade e a atenção com a educação dos filhos com vistas ao
seu futuro. Esses aspectos fazem parte de um padrão de relaciona-
mento presente nas famílias burguesas (CUNHA, 1997). Quanto às
mulheres das famílias operárias, a opção pela sala de aula ao invés
da cozinha, da faxina, da costura ou da fábrica, sempre foi desejada
como inserção diferencial no mercado de prestação de serviços. A
“professora exemplar” seria apreciada desde que conjugasse har-
moniosamente também os deveres da “filha respeitosa”, da “espo-
sa honrada” e da “mãe dedicada”. Delas se exigia menos formação
intelectual e mais condições morais, ainda uma herança do século
XIX (VILLELA, 2002).

A primeira escola normal de São Gonçalo, criada na década de
1950, teve, na sua fundadora e em algumas das suas alunas e alu-
nos, católicos praticantes. Apesar de essa escola definir uma nova
etapa no processo de institucionalização da profissão, ao formar
educadores e educadoras com algum conhecimento especializado,
os rituais católicos estavam presentes. Acompanhavam a vida es-
colar, sobretudo nas liturgias de celebração de certas datas, na pre-
paração para a primeira comunhão e nas missas de formatura.

A expansão sob a iniciativa estatal das escolas formadoras ocor-
reu dentro das escolas primárias já existentes, nas décadas de 1960
e 1970 e criou um espaço híbrido. A ausência de diferenciação clara
do espaço entre a escola de formação e o local de trabalho criava
conflitos pelas exigências diferenciadas das necessidades pedagó-
gicas do alunado com faixa etária diferente, criava dificuldades na
utilização do tempo e das salas de aula. Estudar no espaço de tra-
balho remetia indireta e simbolicamente à valorização do saber prá-
tico e à idéia da oficina pedagógica, esvaziada, no entanto, da expe-
riência substantiva que esta implicava para seus protagonistas. A
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constituição do corpo docente das escolas formadoras de nível mé-
dio, em grande parte desviado de função (geralmente das ativida-
des de professor primário), criava uma fragilidade na inserção, que
só vai se evidenciar depois da aprovação da LDB (Lei 9394/1996) e
no momento em que as escolas normais começaram a ser fechadas.
Vários depoimentos relatam o drama que enfrentaram os docentes
com a vida organizada em função das necessidades de trabalho como
professores de ensino médio ao se verem na contingência de voltar
à função original de professor primário. Em alguns casos, a falta do
lugar próprio do curso de formação ainda estava ligada aos proble-
mas de disputa pelo patrimônio físico da escola que envolve, no
caso gonçalense, também disputas locais pela posse da terra.

Pesquisas de Haydée Figueiredo (2007) revelam que a admi-
nistração privada da Fundação Abrigo Cristo Redentor do patri-
mônio estatal, situado no Patronato, provocou grave conflito en-
volvendo o poder local e os funcionários demitidos com a falência
da antiga obra filantrópica e assistencial. A Fundação atuou nesse
espaço a partir de 1940, quando foi assinado um acordo entre o
governo Amaral Peixoto e Getúlio Vargas, mas tal acordo não foi
revisto. Vinte anos mais tarde, com a falência e com a supressão das
atividades de assistência, tornou-se iminente a intervenção por parte
do poder público local, apoiado pelo governo do estado, para ocu-
pação da área, sob a alegação de que ela ficava em terras de respon-
sabilidade da Fazenda Pública Estadual. As desavenças começa-
ram no governo Geremias de Mattos Fontes (1967-1970) com a
invasão do terreno pelas máquinas de terraplanagem da prefeitu-
ra; os funcionários obedeciam às ordens das autoridades locais que
imaginavam ali erguer o Centro Cultural e Esportivo de São Gon-
çalo e um ginásio vocacional. Mas o destino dos antigos funcionários
do Patronato, já demitidos e ainda não indenizados, não estava re-
solvido. Sem ter onde morar, esses funcionários continuavam re-
sidindo ali. As polêmicas que envolveram esses acontecimentos fo-
ram ouvidas na vizinhança e divulgadas em noticiário dos jornais
da cidade. Essa situação voltou a ser discutida no final da década
de 1970, quando a Fundação decidiu reaver parte do que julgava
lhe pertencer dessas terras. Ou seja, a Faculdade de Formação de
Professores esteve situada no centro de um conflito de posse da
terra (do estado ou da fundação privada?) e de projetos pelo uso da
terra e do espaço, até mesmo entre os governos estaduais que se
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sucederam e apresentaram idéias diferentes sobre o que construir
ali (um centro esportivo, um ginásio polivalente ou uma faculdade
de formação de professores?)

O terreno do Patronato, próximo da rua principal e muito valo-
rizado, foi cobiçado, e os jornais previam que ali poderia vir a ser
um complexo escolar, um cemitério ou um shopping. Durante a
gestão do primeiro governo Brizola, vingou a primeira idéia, mas o
planejamento para a sua implantação, que afetaria a vida de muitas
pessoas, ficou prejudicado, porque a disputa judicial pelo terreno
entre o estado e a Fundação ainda não havia sido resolvida3. Sem
planejamento, grassou o improviso, e com ele veio o tumulto. O
complexo escolar funcionou por algum tempo, mas acabou se des-
fazendo, e as instituições que o compunham continuaram a funcio-
nar como unidades isoladas.

No início da década de 1970, a implantação da Lei 5692 encon-
trou em Delton de Mattos, secretário da educação do estado, a lide-
rança que reformaria o prédio vazio do Patronato e instalaria o
CETRERJ. Com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e Guanabara
e a saída de Delton de Mattos da Secretaria da Educação, o CE-
TRERJ refluiu, ocorrendo o desmonte do novíssimo equipamento
institucional instalado (gráfica, marcenaria, etc.). Como lembra
Martha Hees, todos os equipamentos que praticamente não foram
usados acabaram sendo levados para um prédio público que ficava
perto da Escola de Samba da Mangueira, atrás de uma penitenciá-
ria4. E depois? Ninguém sabe. Ninguém viu.

A Faculdade de Formação de Professores foi criada em 1973,
com cursos de licenciatura curta, para dar destino a uma obra já
construída, e não por demanda da comunidade. Com a fusão dos
estados, o CETRERJ teve seu nome mudado para Centro de Desen-
volvimento de Recursos Humanos (CDRH), alterando conseqüen-
temente a política e a administração. A Fundação CDRH passou a
interferir demasiado na condução pedagógica da FFP. Com a pro-
posta de criação do complexo educacional e a passagem da FFP para
a FAPERJ uma série de decisões políticas desatinadas e o descaso da

3 O Complexo Educacional de São Gonçalo reunia uma escola de segundo grau, o
Centro Interescolar Walter Orlandini, uma escola de ensino fundamental, a Esco-
la Estadual Coronel João Tarcísio Bueno, e a Faculdade de Formação de Professo-
res. Foi proposto no início da década de 1980.

4 Entrevista de Martha Hees. In: NUNES, Clarice (2007). v. 2.
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mantenedora inviabilizaram a proposta do complexo escolar que
surgiu no governo Brizola (MAURÍCIO, 1990).

O conflito pela posse e pelo uso das terras, as dificuldades de
sobrevivência, a falta de infra-estrutura que afeta casas e escolas e
as relações de vizinhança são alguns dos vários aspectos que atra-
vessam as instituições formadoras e vão produzindo certas marcas
no itinerário da criação das escolas privadas. Entre elas, a associa-
ção entre atividades comerciais e escolares; a associação entre a lin-
guagem familiar e a linguagem pública e a associação entre espaço
público e valores familiares e católicos.

Um gesto comum das nobres famílias gonçalenses no século
XIX e de outras que já no século XX viviam sobretudo do comércio
foi a doação de terras para o governo construir escolas. Essas doa-
ções ocorrem nas décadas de 1930, 1940 e até 1950, geralmente quan-
do não havia herdeiros ou mesmo por opção. Elas ocorreram não
apenas em São Gonçalo, mas também em outros locais do estado e
do País, conforme se pode verificar nos noticiários da Revista Bra-
sileira de Estudos Pedagógicos relativos a esses períodos. Nas bio-
grafias gonçalenses aparecem também alguns desses registros.

As necessidades de sustento da casa justificam que atividades
prestadoras de serviços sejam exercidas a princípio informalmente
e em acréscimo a outras atividades formais do mercado de traba-
lho. O pequeno negócio que surge como atividade profissional com-
plementar se formaliza quando mostra resultados positivos. Foi o
que ocorreu com a venda de doces que virou um armazém de mé-
dio porte com a família de Aída, com a venda de picolés com a
família de Marlene Salgado, dentre outros tantos exemplos. Nessa
cultura, montar uma sala de aula “para dar um dinheirinho” foi
um recurso usado por várias professoras da localidade que trans-
formaram suas moradias em locais de trabalho. Vimos como a hi-
bridização dos espaços da casa e da escola cria uma predominância
da linguagem familiar que, até hoje, se expressa não apenas nas
instituições privadas, mas também nas instituições públicas. A ma-
nutenção da hegemonia da Igreja Católica no controle do modo de
vida familiar exigiu uma forte iniciativa das ordens religiosas ou
de leigos católicos no âmbito da formação docente. Essa hegemonia
predominou nas áreas interioranas e periféricas aos grandes cen-
tros, apesar das importantes reformas de educação que defendiam
a escola laica, pública, gratuita e co-educativa.
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A primeira instituição de formação docente surgiu como ane-
xo ao Colégio São Gonçalo, a Escola Normal Estephânia de Car-
valho, na década de 1950. Tanto o colégio quanto o anexo foram
dirigidos por uma mulher que na sua juventude havia tentado e
desistido de uma inserção na carreira médica. A formação profis-
sional dada na Escola Normal de Dona Estephânia, embora tives-
se professores inovadores, como Célia Peniche, tinha como leme o
ideal familiar cristão, até porque sua fundadora era uma católica
militante.

O Instituto de Educação Clélia Nanci surgiu na década de 1960,
e uma das suas diretoras narra como, dentro dele, se fazia sentir a
influência da família Nanci: “E a família toda Nanci passou por aqui,
uma família tradicional no município e... foi politicamente... foi as-
sim: a família vinha, a família que tomava conta, a família que via
as turmas. A família toda era como se fosse a dona do pedaço. Mas
era uma gente muito boa”5.

Na década de 1970 houve a expansão dos cursos de formação
de professores pelas mãos da iniciativa particular. Nos colégios
particulares houve a oferta dos estudos adicionais, que permitiam
ao professor atuar até a sexta série do segundo segmento do pri-
meiro grau. Nessa mesma década foi criado o CETRERJ para o trei-
namento docente, que redundou na criação da Faculdade de For-
mação de Professores em 1973. O movimento de expansão dos cursos
de formação de professores públicos na cidade se deu por duas vias:
pela criação do curso normal numa instituição municipal, o Colé-
gio Castelo Branco, em 1987, do qual acompanhamos a extinção no
ano de 2000, e pela criação de inúmeros outros cursos alocados em
escolas de primeiro grau da rede estadual.

Num levantamento que realizamos em 1999, havia 25 cursos
de formação de professores em nível médio no município, incluin-
do instituições públicas e particulares, todos subordinados à Coor-
denadoria Regional da Região Metropolitana II, em Niterói. Hoje,
segundo dados do INEP, existem apenas 5 escolas estaduais ofere-
cendo o curso normal, enquanto a oferta da iniciativa privada para
outros cursos profissionalizantes se ampliou.

5 Entrevista da diretora do Instituto de Educação Clélia Nanci., Mariza Caria Ribei-
ro. In: NUNES, Clarice (2007).
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O que podemos extrair dessa herança

para o debate contemporâneo?

1. O processo de criação das escolas de formação docente nas
periferias urbanas obedeceu à dinâmica da instalação de uma mo-
dernidade que se viu mesclada pelos referenciais do tradicionalis-
mo. O privatismo e o assistencialismo, como aspectos dessa tradi-
ção, num local que combina modernidade e miséria, foram
movimentos nos quais as mulheres fluminenses ganharam o seu
espaço e, de alguma forma, participaram das regras do jogo do
mercado de trabalho e dos círculos de prestígio e poder. Ainda hoje,
as donas das escolas privadas defendem uma educação nos princí-
pios do decoro, da tradição, da precedência da pessoa e da família,
do poder pessoal. Criticam o clientelismo político, mas sabem usá-
lo sempre quando necessário. Para elas é mais importante que suas
escolas pareçam modernas (pelo conjunto de atividades e aborda-
gens com relação ao usuário) do que sejam modernas. A narrativa
das professoras mostra que existe uma resistência à modernidade
que não se expressa em atitudes doutrinárias, partidárias ou em
ações políticas e culturais organizadas, mas em práticas às vezes
quase desapercebidas do cotidiano das instituições de ensino. Vários
desses detalhes foram capturados pelas entrevistas que realizamos.

A cultura local, fruto de um processo histórico violento e pre-
dador, apresenta uma lógica que divide os sentimentos da popula-
ção entre duas orientações opostas, como afirma Martins (2000): a
do colonizado e a do colonizador. Daí a identidade fragmentada do
gonçalense, entre o enraizamento ao local e o seu não-pertencimen-
to a ele, tão bem estudados por Simone Lahud Guedes. Diferente-
mente de um grande centro urbano, a modernidade gonçalense, no
período que estudamos, tem um ritmo ditado em boa parte por cer-
to catolicismo social que oferece um modelo de participação na vida
comunitária e referências comuns ao que significa educar-se, por
meio de valores capazes não só de se transformarem em normas de
comportamento, mas também de metamorfosear direito em favor
(da bolsa de estudo), em caridade e assistência (uniformes, comi-
da). A Legião Brasileira de Assistência, nas décadas de 1940 e 1950
encarnou essa forma possível de exercício no espaço social. Esses
valores, no entanto, passaram a conviver com os valores de mercado,
que enfatizam a competição e o conflito. A escola vira uma instituição
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maternalista, que procura por meio dos seus projetos corrigir os
abusos do capitalismo. Nesse ponto, é interessante a comparação
que historicamente foi feita de São Gonçalo com Manchester, mes-
mo que seja a Manchester mineira (Juiz de Fora). Se essa compara-
ção frisa a concentração das indústrias e a presença do progresso,
também esconde os problemas dessa industrialização: a fome, o al-
coolismo, o aglomerado humano e a desorganização social. O in-
vestimento feito no social pelas professoras é menos cívico e mais
místico. Há fortes indícios de que o significado que a doutrina ca-
tólica teve nas décadas anteriores está sendo substituído pela mensa-
gem evangélica das denominações protestantes mais conservadoras.

As entrevistadas e biografadas, salvo raríssimas exceções, pra-
ticamente não defendem a democracia. Defendem o humanismo
cristão. Aliás, como mostrou Lea da Cruz (2005), o medo e a ausên-
cia de expressão das “línguas cortadas” dos professores gonçalen-
ses do ensino fundamental, com quem manteve contato, denunci-
am que o diálogo e o convencimento são substituídos pelas atitudes
autoritárias, controladoras, punitivas dentro das escolas, tendo na
figura do diretor um dos seus principais orquestradores e de certos
procedimentos, como o currículo obrigatório, os métodos usados, o
Comunicado Interno (CI), espécie de memorando pelo qual os pro-
fessores são transferidos de uma escola para outra, suas armas de
intimidação, armas que inflam a política de silenciamento instituci-
onalizada. A prática da tutelagem dentro das escolas é muito forte
e solapa as iniciativas de genuína autonomia e de construção de
uma consciência crítica e de auto-responsabilidade. Dentro das ins-
tituições formadoras as soluções das dificuldades são sempre em-
purradas para os outros profissionais, as outras escolas do sistema,
a secretaria, as gerações futuras. Perde-se o presente e as possibili-
dades efetivas de intervenção no cotidiano. Poucas, dentre as en-
trevistadas, revelaram habilidade para subverter as regras do jogo
autoritário por meio do trabalho pedagógico e/ou de organização
do grupo de professores e de alunos.

2. O processo histórico de crescimento das ofertas educativas
do ensino de formação de professores, nas periferias urbanas, exibe
a violência, a discriminação, a destituição de direitos, de lugar, de
equipamentos, a espoliação institucional e humana que se reedita
de muitas formas. São situações de sofrimento no trabalho. Parte
desse sofrimento é ocasionado justamente pela perda das referências
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históricas do professor que se vê atropelado pelos órgãos adminis-
trativos, pela distância entre a organização do trabalho desejada e a
efetiva. Como afirmamos em outro texto (NUNES, 2002), as circuns-
tâncias nas quais os professores trabalham apresentam especifici-
dades, mas são recorrentes o parcelamento, a extensão da jornada
de trabalho e a expropriação do controle sobre o ato educativo. Es-
sas características limitam a liderança do professor à sala de aula.
Ele acaba transferindo, como já afirmei, para outros a responsabili-
dade da luta pela organização da própria categoria profissional ou
por reivindicações políticas e sociais mais amplas. As dificuldades
do cotidiano ativam nesse profissional a desconfiança e ocasionam
a perda do convívio como valor, justamente o convívio tão valori-
zado nas relações familiares e de vizinhança. Esse aspecto é subes-
timado nas análises históricas e sociológicas, mas esses mecanis-
mos vividos que distorcem a nossa compreensão da história, de
quem nos tornamos e dos sentidos que atribuímos à nossa própria
vida, são cruciais para a compreensão do ofício.

3. Os pesquisadores que têm se debruçado sobre as iniciativas
públicas de ensino, entre os quais nos incluímos, têm secundarizado
ou ignorado que o modelo formativo artesanal de professores convive
ainda, e fortemente, com o modelo de formação profissional. Esse con-
vívio nos obriga a repensar a relação entre a casa e a escola, o privado
e o público, o laico e o religioso na educação brasileira. Na dinâmica
formativa, o modelo artesanal tem prioridade nas áreas mais abando-
nadas pelos poderes públicos. Está a cargo de iniciativas particulares.
Se considerarmos, hoje, o sistema de ensino em São Gonçalo, ele é forte
no que diz respeito à educação infantil, mas já foi forte com relação ao
ensino fundamental. Ainda existem, se bem que reorientadas para outro
nível de ensino, inúmeras escolas de fundo de quintal aguardando
uma oportunidade de se institucionalizarem como escolas privadas.
Hoje esse modelo artesanal está de certa forma subordinado ao mode-
lo profissional praticado nas escolas de formação em nível médio e
superior, que aparece valorizado quando atende ou se propõe a aten-
der às necessidades ditadas por uma prática docente anterior e/ou
simultânea à escola de formação. Cremos que seja também tarefa da
história da educação desvendar esse modo de educar a partir da expe-
riência prática que persiste e é reinventada e valorizada por parcela
significativa de estudantes dos cursos de licenciatura, sobretudo de
Pedagogia, nas cidades periféricas aos grandes centros.
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Existe uma herança que se construiu por meio da produção de
representações de desqualificação, primeiro do modelo artesanal
pelos educadores liberais a favor de um modelo profissional, o que
acarretou uma resistência constante e surda dos professores leigos
e mesmo dos já formados das redes públicas e privadas, sobretudo
das cidades do interior e das regiões periféricas dos grandes cen-
tros. Enquanto os institutos de educação (criação de Lourenço Fi-
lho em São Paulo, consagrado pela sua atuação como diretor do
Instituto de Educação do Rio de Janeiro na década de 1930) passa-
ram a ser vistos como instituições de excelência, a marca da des-
qualificação, por comparação, atingiu as escolas normais regionais
e mesmo as instituições privadas de ensino na maior parte dos
municípios brasileiros. Na década de 1970, com a Lei 5692, a transfor-
mação do magistério como uma das habilitações do ensino de segun-
do grau contribuiu para descaracterizar as escolas normais e os insti-
tutos de educação enquanto instituições formadoras, ao mesmo tempo
em que a formação do professor primário foi elevada ao nível superior
nos cursos de licenciatura plena. E por último, mas não menos im-
portante, a criação dos institutos superiores de educação6 esva-
ziou tarefas até então realizadas pela Faculdade de Educação, insti-
tuição privilegiada de formação entre as décadas de 1970 e 1990.

Estamos em 2007, e a formação desejável, que é a de nível supe-
rior, ainda não está universalizada no País. Continuamos conviven-
do com uma formação mínima em que os cursos normais de nível
médio ainda têm um papel a cumprir e continuam sendo procura-
dos nos municípios mais pobres por uma população que em muitos
casos, sem opção, não encontra vagas nas escolas públicas de for-
mação geral de nível médio. A profissão docente não é mais tão
desejada pelos jovens, sequer os mais pobres.

Todos ficamos espremidos entre dois discursos fortemente es-
tereotipados: o que ainda idealiza o magistério e a figura do profes-
sor, enfatizando qualidades que remetem à ação de figuras bíbli-
cas, como Jó e sua paciência na adversidade, ou figuras

6 Os institutos superiores de educação não são propriamente uma novidade, já que
aparecem propostos como recomendação na Conferência Regional Latino-Ame-
ricana sobre a educação primária gratuita obrigatória realizada pela UNESCO,
em colaboração com a OEA e o governo do Peru, realizada em Lima no ano de
1956, em uma concepção de desenvolvimento integrado da América Latina.
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cinematográficas como o Superman para superar os obstáculos pro-
fissionais, o que aponta a ruína do sistema de ensino, o fracasso do
sistema escolar e da atuação docente (ESTEVE; FRANCO; VERA, 1995).
Às vezes essas representações se conjugam fortemente.

Essa imagem deteriorada do professor foi construída por al-
guns fatores alheios à sua ação direta, como apontam Esteve, Fran-
co e Vera (1995), como a não-aplicação efetiva dos recursos da edu-
cação ao sistema educativo; a dificuldade da escola em acompanhar
as mudanças tecnológicas e dos sistemas de trabalho; a impossibili-
dade da escola em dar uma resposta efetiva, como vinha dando em
anos anteriores, às expectativas de ascensão social; a falta de con-
fiança da sociedade e, sobretudo, dos pais dos alunos no sistema
educativo, já que os títulos escolares perderam seu valor simbólico
e que a massificação do sistema de ensino levou a substituir os an-
seios de qualidade pela improvisação e respostas urgentes diante
de inúmeras deficiências. Ou elogiamos as experiências piloto e ino-
vadoras quando existem ou criticamos o sistema como um todo.
Não existe esperança de que essas representações mudem?

Como afirmei em texto recente, alunos e docentes são tributários
das representações e práticas que têm lugar nas escolas sobre o que
é ensinar, aprender e trabalhar em conjuntos humanos formaliza-
dos e hierarquizados. Os obstáculos à mudança estão instalados
não propriamente em algum agente, embora os diretores escolares
ainda sejam peça fundamental dentro das escolas na direção que
pretendemos impingir a essas instituições. Os obstáculos estão nas
representações dominantes e partilhadas por professores e alunos
e que cindem os saberes curriculares dos significativos, o espaço de
trabalho e lazer, os direitos e as obrigações de estudantes, o empre-
go do tempo e as tarefas necessárias ao desempenho da função da
escola (HUTMACHER, s/d).

Há esperança se os professores tiverem no interior da escola
oportunidade de forjar espaços/tempos para organizar a troca e o
debate coletivo em torno de suas práticas, assim como as secretarias
municipais e estaduais construírem um tempo/espaço para pensar
o trabalho sobre o trabalho realizado nas escolas. O que é preciso
romper? O modo de pensamento substantivamente prescritivo, que
preside um rol de jornadas, semanas, seminários, projetos de ca-
pacitação e oficinas propostos como soluções para problemas da
prática docente e que constituem resposta reativa aos problemas
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identificados, reproduzindo nesse nível as atitudes dos professores
em suas instituições de ensino. Essas respostas passageiras esgo-
tam-se na sua contingência e proporcionam a ilusão de se estar pro-
duzindo uma política, quando de fato revela a total ausência dela.

A lei, o decreto ou qualquer imposição externa não mudam a
escola, o professor ou o aluno, o que muda é uma atuação simultâ-
nea em vários níveis que assegure remuneração digna aos docen-
tes, estrutura de apoio ao seu trabalho, recursos para melhorar as
condições de trabalho e a qualidade cultural e pedagógica dos pro-
fessores, uma gestão cotidiana respeitosa, dinâmica e conseqüente
dentro das escolas formadoras. Como mostram Esteve, Franco e Vera
(1995) as escolas de formação inicial não estão preparando os pro-
fessores para responder às novas exigências que lhe são feitas, e a
principal delas é a capacidade para assumir situações de conflito.
Eles também não aprendem um requisito básico

na sociedade de conhecimento, que é integrar em seu trabalho
o potencial informativo de novas fontes de informação. Discutir
essas questões não é mais uma vez apelar para mudanças curricu-
lares, embora elas possam ser necessárias devido a profundas mu-
danças e avanços no campo científico, mas uma aposta no debate
sério sobre o trabalho do professor como produtor de conhecimen-
to em qualquer nível de ensino, como animador cultural e como
mediador das relações pedagógicas dentro da sala de aula. Essa
última ação vem sendo alterada profundamente nas últimas déca-
das e inverteu-se uma relação perversa na qual o docente era uma
autoridade autoritária por outra não menos perversa na qual o alu-
no se autoriza, num regime de impunidade, a agredir verbalmente,
física e psicologicamente os docentes. Várias pesquisas já compro-
varam que a atuação de qualidade do professor é fortemente deter-
minada pelo ritmo do estabelecimento de ensino no qual atua e que
ele não pode individualmente alterar as limitações que aí encontra.
Sem a participação de todos não se opera a busca por novos mode-
los de organização e convivência, novos modelos ordenadores da
instituição escolar. Se esses aspectos não forem levados em conta o
professor vai procurar sobreviver na profissão rompendo cada vez
mais com sua implicação pessoal com a docência. Esse para mim é o
nó da questão que tanto distingue os antigos dos novos professores,
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como os professores em cada geração. E essa implicação só ocorre
com a superação do isolamento por meio do processo de comunica-
ção que é, simultaneamente, o caminho e a pedra no caminho que
conduz à auto-realização no ensino e a um ensino de qualidade na
escola. Toda inovação está ligada à presença de equipes de traba-
lho. É tão simples e resulta tão difícil concretizar essa indicação.
Como advertem Esteve, Franco e Vera:

[...] nós professores necessitamos ajudar a nova geração
a entender o mundo que a rodeia, compartilhar com eles
nossa experiência, a aventura descobrir a vida e a busca
de sentido; aspirar a ser através ou apesar das matérias
que ensinamos, mestres de humanidade capazes de de-
volver aos nossos alunos a imagem do homem, escrita
em seus êxitos e em seus piores fracassos ao largo da his-
tória e da cultura humana. (1995, p. 280-281)
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As análises que vêm sendo desenvolvidas sobre as reformas
educacionais das duas últimas décadas apontam para a centralida-
de que a formação de professores assumiu no conjunto de mudan-
ças promovidas em escala global na organização e na operação dos
sistemas educacionais.

No passado, os momentos de mudança e transição na educação
também se refletiram na importância atribuída ao papel dos profes-
sores e nas tentativas de influir nos modelos de formação adotados.
Essas propostas, quase sempre apresentadas como novas e melho-
res, traziam consigo diferentes concepções sobre essa profissão e seu
papel social, que acompanhavam os novos significados associados a
projetos emergentes de educação e de sociedade.

É interessante observar que, no atual debate sobre modelos de
formação, algumas das concepções que eram criticadas ou propostas
no passado, ressurgem sob novos discursos, porém trazem para a
discussão contradições já presentes em outros tempos de transição.

Uma dessas contradições é a oposição entre uma concepção do
professor, e principalmente da professora, como portador de uma
missão de cunho predominantemente moral, que deve ser exercida
junto à população infantil e adolescente escolarizada e para a qual
são requeridas qualidades pessoais mais ligadas a valores, disposi-
ções e atitudes do que a conhecimentos racionais ou domínio de
técnicas. Esse modelo remete à imagem da profissão docente como
ofício, dependente de conhecimentos práticos, adquiridos em con-
texto e incorporados individualmente. Como mostrou Anne Marie
Chartier (1998), na França, o currículo do curso de formação que se

A educação infantil sob o impacto
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Maria Malta Campos
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firmou nesse caso, especialmente para a professora primária, enfa-
tizava conhecimentos de psicologia infantil e de métodos de ensi-
no, sendo essa formação realizada tradicionalmente no nível secun-
dário. A formação da “jardineira” da escola maternal seguia as
mesmas características, sendo o gênero uma dimensão importante
de sua identidade, concebida como facilitadora dessa passagem da
criança do âmbito da família para a escola. Popkewitz (1997) chama
a atenção para o fato de que, nos Estados Unidos, a hierarquização
dos sistemas escolares seguia uma subordinação de gênero, pois os
cargos de gestão, supervisão e orientação técnica eram geralmente
ocupados por homens formados em nível superior, que domina-
vam, portanto, os fundamentos da pedagogia exercida como práti-
ca pelas professoras de classe.

No outro pólo, o paradigma profissional do professor secundá-
rio baseia-se na razão e na ciência, e, de forma coerente, sua forma-
ção apóia-se quase que somente no domínio dos conteúdos específi-
cos de sua disciplina, deixando em segundo plano a preocupação
com a psicologia dos educandos. A metodologia de ensino é geral-
mente abordada de forma segmentada, especializada por disciplinas
de ensino de, sendo pouco valorizada no currículo de ensino superi-
or. Seu status profissional está acima da professora primária, o que se
reflete em sua identidade, imagem pública, remuneração e atuação
sindical. Terezinha Nunes (1996) mostra que essa é uma identidade
que se aproxima daquela do profissional liberal, no sentido de que se
fundamenta no domínio de um saber científico específico, muito mais
do que em um saber empírico contextualizado, próprio do artesão.

Chartier (1998) argumenta que essas duas “ordens” profissio-
nais estavam destinadas, historicamente, a alunos de classes sociais
diversas: a escola primária sendo uma escola de massas, desenhada
para as classes populares, e a secundária pensada para um segmen-
to mais privilegiado, destinado ao prosseguimento dos estudos em
nível superior.

Note-se que no Brasil, nem a última LDB nem as anteriores
modificaram essa divisão, mantendo o professor especialista para
as últimas quatro séries do ensino fundamental e a professora poli-
valente para a educação infantil e as quatro primeiras séries.

Popkewitz (1997) contrapõe esses dois formatos no tempo, si-
tuando o predomínio de um modelo de profissão semelhante ao
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ministério religioso, com ênfase no caráter pessoal, no século XVIII e
no início do XIX; a formação então consistiria no despertar de algo já
existente no íntimo do indivíduo, aquilo que aqui se chamava de
vocação. No decorrer do século XIX, essa concepção teria se modifi-
cado, absorvendo critérios mais racionais e dependendo menos das
características individuais. Segundo o autor, nos Estados Unidos, “Os
institutos de ensino assumiram a responsabilidade pelo novo mode-
lo de treinamento que visava passar de um interesse sobre as quali-
dades do individuo para modelos externos que poderiam ser aplica-
dos universalmente para avaliar a competência individual” (p. 78).
O que, no entender do autor, não eliminou a continuidade da missão
moral da escola, mas a situou em um novo discurso, combinando-a
com a tecnologia pedagógica (p. 79). Ao mesmo tempo em que ocor-
riam essas mudanças, o perfil do professor também se alterava, sen-
do que mulheres de classes sociais mais baixas assumiram as posi-
ções anteriormente ocupadas por homens: “O trabalho profissional
foi reformulado para incluir uma organização associada aos padrões
da burocracia, da produção técnica e do gênero” (p. 84).

Essas mudanças não se deram sem conflitos e contradições,
como nota Popkewitz (1997). Ao mesmo tempo em que se buscava
uma maior autonomia para o professor realizar suas próprias esco-
lhas, era preciso que sua mente estivesse preparada para fazer as
escolhas consideradas adequadas. O ensino de métodos baseados
principalmente na psicologia visava munir o professor dos instru-
mentos necessários para agir segundo “procedimentos racionais e
padronizados” (p. 81).

Podem-se identificar nesses objetivos, aparentemente contra-
ditórios, algumas das oscilações observadas hoje no contexto das
reformas educacionais em diversos países, quando várias mudan-
ças introduzidas na formação e na carreira dos professores ora se
aproximam, ora se distanciam de algum desses padrões.

Da mesma forma que no Brasil, muitos países definiram novas
exigências acadêmicas para a formação inicial de professores de
crianças pequenas e da escola primária, empurrando o curso de for-
mação do ensino secundário para o ensino superior1. Essa mudança

1 A maior parte das informações sobre outros países baseia-se em enciclopédia inter-
nacional sobre educação infantil editada recentemente (NEW; COCHRAN, 2007).



136 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

poderia indicar a opção por um modelo baseado em um domínio
mais amplo de conhecimentos científicos, o que, em tese, viabiliza-
ria maior autonomia intelectual e profissional para esses docentes.

No entanto, observa-se que, concomitantemente a essa escola-
ridade mais elevada, se propõe maior peso no currículo para as
aprendizagens práticas, aumentando a proporção de horas de está-
gio e de prática direta em escolas, em comparação com as horas
dedicadas ao estudo de disciplinas de fundamentos da educação
ou à experiência com pesquisas. Terezinha Nunes (1996) interpreta
essa tendência como uma volta ao modelo do ofício de professor
em contraposição ao modelo de profissional liberal.

Quanto à especialização por disciplinas, nota-se uma variedade
de estratégias curriculares: por exemplo, no sistema britânico, o futuro
professor primário – que atende alunos a partir de quatro anos de ida-
de – cursa seus primeiros anos de faculdade em um campo discipli-
nar específico e só recebe uma formação voltada diretamente para
a profissão docente nos últimos anos. No caso da educação infantil,
muitos sistemas vêm caminhando na direção de casar a formação
docente com o currículo nacional para essa etapa educativa, ou seja,
o futuro professor deve dominar aqueles conteúdos previstos no cur-
rículo adotado para as crianças às quais se destina o ensino.

A outra inflexão, que acompanha essa maior escolaridade exi-
gida dos professores polivalentes de crianças pequenas e do curso
primário, é a diminuição da distância que os separava de seus cole-
gas especialistas, no que se refere a salários e planos de carreira,
nessa situação em que ambos são formados em curso superior. Em
muitos países da Europa, essa mudança já começa a afetar o recru-
tamento dos professores para os anos iniciais da escola, pois os fu-
turos profissionais preferem associar o maior tempo de formação a
um destino profissional com maior status, optando por atuar em
etapas mais avançadas do ensino.

Algo semelhante pode ser observado no Brasil, quando os alu-
nos do curso superior preferem o curso de Pedagogia no lugar do
curso normal superior, pois com o mesmo esforço podem obter um
diploma de maior prestígio, que abre caminhos profissionais mais
diversificados.

Por outro lado, a diminuição das diferenças existentes entre as
formações dos professores polivalentes e especialistas é também
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interpretada como reflexo da democratização do acesso ao ensino
secundário, o que pode ser percebido como perda de status do pro-
fessor secundário de tipo “erudito” (Chartier, 1998).

Uma outra característica das reformas educacionais recentes é
a introdução de novos sistemas centralizados de controle e avalia-
ção baseados em resultados de testes aplicados aos alunos. Junta-
mente com a adoção de currículos nacionais, essas avaliações re-
presentam um constrangimento poderoso à busca de maior
autonomia intelectual para o professor. Na realidade, constituem
uma nova modalidade de regulação, que, junto com a descentrali-
zação das unidades de ensino, ocupa o lugar dos tradicionais con-
troles burocráticos dos sistemas educacionais.

Todas essas questões afetam de forma muito acentuada a edu-
cação infantil, como se verá a seguir.

Mudanças na educação infantil2

A educação infantil é definida de forma muito diferente con-
forme o país. Com a LDB, o Brasil adotou um modelo considerado
bastante avançado, abrangendo nessa etapa a faixa integral do nas-
cimento ao ingresso na escola obrigatória. Dessa maneira, muitas
vezes, quando se fala em educação infantil, a comparação entre sis-
temas nacionais diferentes precisa levar em conta se os primeiros
anos de vida estão ou não incluídos nesse nível educacional. Com
efeito, o que chamamos de creche, em suas diversas modalidades,
continua a ser um atendimento organizado fora do setor educacio-
nal em muitos países. No entanto, muitas reformas levadas a efeito
nos últimos anos optaram, da mesma forma que no Brasil, por ab-
sorver a creche no sistema educacional. Outra diferença importan-
te situa-se na gratuidade ou não desse atendimento, pois em diver-
sos países, mesmo em instituições públicas, as famílias contribuem
com certa proporção do custo desse serviço.

No caso da pré-escola, jardim da infância ou escola maternal, a
incorporação aos sistemas educacionais já se encontra bastante con-
solidada na maioria dos países desenvolvidos e também no Brasil.
A disponibilidade de dados estatísticos internacionais acompanha

2 Agradeço a Lenira Haddad as primeiras idéias sobre essa parte do texto.



138 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

essa inclusão, sendo bastante abrangente para as faixas etárias aci-
ma dos 3 ou 4 anos de idade e muito falha para as crianças meno-
res, na faixa correspondente à creche.

Os modelos de formação e recrutamento de professores seguem
essa compartimentação, que possui um longo legado histórico. Pode-
se dizer que a educadora de creche, da qual pouco se exige em ter-
mos de formação prévia, ainda segue o antigo modelo, identificado
por Popkewitz, de uma identidade profissional totalmente baseada
em disposições de caráter individual e saberes de experiência, forte-
mente relacionados ao âmbito doméstico. Por outro lado a professo-
ra de pré-escola possui uma identidade profissional muito próxima
da professora primária, em que já há lugar para conhecimentos espe-
cializados sobre psicologia e didática, sendo que, em diversos paí-
ses, como no Brasil, sua formação e carreira são equivalentes.

A absorção da creche no sistema educacional trouxe, assim,
novas demandas para a educadora de creche, no sentido de trans-
formá-la em professora. No entanto, essa tendência encontra difi-
culdades, não só de ordem prática, mas também relativas ao cho-
que desse modelo mais escolar e formal com os modelos pedagógicos
próprios da educação infantil, que, pelo menos no plano das inten-
ções, enfatizam a brincadeira e a livre expressão, diferentemente
dos modelos que fundamentam a formação docente tradicional.
Talvez o maior desses conflitos esteja na responsabilidade pelas ta-
refas de cuidado com o corpo da criança, consideradas pelas pro-
fessoras como sendo algo fora de seu campo profissional.

Pode-se dizer, então, que na educação infantil, as perplexida-
des, as contradições e os choques de modelos de formação são ain-
da mais intensos do que nas etapas seguintes, pois o impacto das
reformas mais abrangentes somou-se a problemas pré-existentes
ainda não superados.

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a LDB traz a meta da
formação em nível superior, os sistemas precisam enfrentar o desa-
fio de formar um contingente expressivo de educadoras leigas que
já atuam nas creches públicas e conveniadas, muitas das quais não
possuem sequer o diploma de ensino médio.

Esse desafio, por sua vez, ocorre de forma concomitante à des-
valorização dos cursos de magistério no nível médio, que seriam o
locus natural de formação para professores de creche na atual fase
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de transição. Um duplo salto é requerido então, representando um
obstáculo complicado para os sistemas. Como é de praxe, caminhos
alternativos são adotados: no lugar da professora, ou a seu lado,
permanece a educadora leiga, na pessoa da auxiliar ou atendente.
A ela são relegadas as tarefas de cuidado, higiene e alimentação
dos pequenos, reproduzindo no interior do grupo de crianças a ci-
são histórica entre a creche e a pré-escola ou o jardim da infância.
Para apressar a formação das educadoras leigas, ou dar um certifi-
cado de ensino superior a quem só cursou o ensino médio, progra-
mas de emergência utilizando tecnologias de ensino a distância são
implantados em grande escala, por estados e municípios.

Mas não são apenas as mudanças nas exigências de formação
que impactam a educação infantil, em especial a creche. Também
as propostas de organização dos cursos de formação em nível su-
perior, que seguem a tendência de oferecer o mesmo percurso e o
mesmo currículo para quem vai atuar na educação infantil, nas pri-
meiras séries, na educação especial e na educação de jovens e adul-
tos, parecem ir na direção contrária às necessidades de formação
identificadas em diagnósticos e pesquisas sobre a realidade da edu-
cação infantil brasileira.

O modelo de formação que se almeja enfatiza o caráter acadê-
mico do curso de Pedagogia, segundo uma concepção de professor
intelectualmente autônomo, crítico, capaz de transitar tanto entre
diferentes disciplinas como entre diferentes alunados. Embora ain-
da muito longe da realidade da maioria dos cursos de Pedagogia,
especialmente os oferecidos por instituições privadas e escolas iso-
ladas, esse modelo da formação única se impôs no País como um
padrão de consenso.

A literatura especializada mostra que um dos fatores mais im-
portantes associados à qualidade das instituições de educação in-
fantil é a formação dos adultos que trabalham diretamente com as
crianças (STAYTON, 2007). Uma revisão de pesquisas realizada nos
Estados Unidos chegou a três conclusões: 1) a educação formal do
professor correlaciona-se positivamente com a qualidade da sala
da aula; 2) a educação especializada correlaciona-se positivamente
com o comportamento do professor; 3) a experiência não se correla-
ciona consistentemente com a qualidade do programa ou com o
comportamento adequado do professor (KONTOS; WILCOX-HERZOG,
2001 apud STAYTON, 2007, p. 781).
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Considerando cada uma dessas conclusões, as mudanças pro-
postas pela LDB coincidem com a primeira e a terceira delas, mas
as diretrizes pedagógicas elaboradas posteriormente não correspon-
dem à segunda conclusão. Uma maior escolaridade foi proposta,
ao se definir o curso superior como meta educacional para todos os
professores, independentemente da faixa etária dos alunos. A su-
peração da idéia de que a prática, por si só, garante a competência,
já se deu para o nível pré-escolar e vai gradativamente se generali-
zando também para a creche.

Então parece que a área ainda não-consensual situa-se no grau
de especialização requerido para quem vai trabalhar com crianças
menores de seis anos, em especial aquelas de zero a três anos, aten-
didas em tempo integral.

Essa dificuldade em combinar uma sólida formação geral com
a especialização por faixa etária e por modalidade de atendimento
é encontrada em diversos países que introduziram mudanças em
seus sistemas de qualificação de professores. Na República Checa,
por exemplo, as tentativas de transferir a formação dos professores
de jardim de infância para o curso superior foram em parte rejeita-
das, devido à resistência em abandonar um modelo de formação
firmemente ancorado em uma cultura pedagógica própria da edu-
cação infantil, difundida pelas instituições secundárias de forma-
ção3 (RABUSICOVÁ, 2007). Na Suécia e na França, mudanças equiva-
lentes também encontram resistências e despertam muitas dúvidas,
com a diferença que, entre os franceses, a creche não se localiza no
setor educacional.

Parece, assim, que aquela oscilação mencionada no início, per-
manece. A ela soma-se a dificuldade cada vez maior da escola em
lidar com os diferentes perfis culturais e com as desigualdades
sociais que caracterizam as populações atendidas nos sistemas edu-
cacionais públicos. São desafios complexos que precisam ser en-
frentados, no campo da prática pedagógica e da formação de edu-
cadores, ao lado dos problemas ainda não resolvidos de ampliação
do acesso e da oferta de infra-estrutura básica para a educação
infantil.

3 Segundo as informações da enciclopédia, a formação no nível médio naquele país
é muito mais exigente e completa do que aquela existente entre nós.
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A necessidade de uma política global de formação e valoriza-
ção dos profissionais da educação que contemple de forma articula-
da e prioritária formação inicial, formação continuada e condições
de trabalho, salários e carreira, com a concepção sócio-histórica do
educador a orientá-la, faz parte das utopias e do ideário de todos os
educadores e das lutas pela educação pública nos últimos 30 anos. A
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE) vem afirmando historicamente que as linhas orientado-
ras da formação de professores, condição para uma educação básica
emancipatória, exige o trato prioritário, enquanto política pública de
Estado, à formação inicial, à formação continuada e às condições de
trabalho, remuneração e carreira dos profissionais da educação. Uma
política que defina as Universidades como lócus da formação, a re-
cuperação da dignidade do trabalho docente pela definição do piso
salarial, da carreira, da progressão vinculada a formação continua-
da, como aprimoramento dos profissionais da educação.

Um projeto educativo em nosso país certamente poderia cons-
truir-se para enfrentar, na positividade de suas contradições, a pro-
funda crise estrutural da educação que vem se arrastando há déca-
das. Um projeto educativo orientado por um projeto histórico e social
emancipador, de desenvolvimento econômico, na perspectiva de
independência e soberania e comprometido com a formação plena
de nosso povo se depara, entretanto, com as condições políticas e
sociais atuais, que colocam limites ao seu desenvolvimento.

As condições perversas que historicamente vêm degradando e
desvalorizando a educação e a profissão docente se mantêm em
nosso país em níveis bastante elevados, em decorrência da queda

Dez anos de LDB: tensões e
contradições na formação dos

profissionais da educação

Helena Costa Lopes de Freitas
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do investimento público e da deterioração das condições de traba-
lho dos educadores e trabalhadores da educação, condição parti-
lhada pelos educadores de toda a América Latina (Internacional da
Educação, 2007).

A redução dos investimentos públicos necessários à educação
ao longo dos últimos anos de políticas neoliberalizantes persiste e
se expressa no orçamento para a educação para este ano de 2007,
estimado em 4,3% do PIB1, contrastando vergonhosamente com
dados que indicam que, no período de quase duas décadas, o setor
público tem transferido de 4% a 7% do PIB por ano ao setor bancá-
rio na forma de pagamento de juros.2

O exame das condições do exercício do trabalho docente na
maioria das escolas públicas brasileiras, suficientemente conheci-
das de todos nós, são evidências de que esse ideário ainda está lon-
ge de ser alcançado. O processo de degradação da educação e do
ensino, as condições de vida e produção da existência de nossos
educadores na escola pública – professores e técnicos administrati-
vos – e de nossas crianças e jovens e as mazelas das condições mate-
riais de infra-estrutura e funcionamento da instituição educativa
são condições que restringem as formas mais avançadas de cons-
trução e produção de conhecimento, bem como produzem as for-
mas atuais de exclusão da maioria de nossas crianças do acesso ao
conhecimento e do processo de formação omnilateral almejado. No
que diz respeito às condições de trabalho, salários e carreira, não há
ainda uma política clara que indique seu enfrentamento e supera-
ção, em especial a necessidade de cumprir as metas do PNE quanto
à diminuição do número de crianças por sala de aula no ensino
fundamental; o cumprimento da relação adulto-criança nos espa-
ços de educação infantil; a implantação gradativa da jornada única
com a concentração do professor em apenas uma escola e jornada

1 O PIB brasileiro em 2006 foi de 2 trilhões e 322 bilhões de reais. Isso significa que,
levando-se em conta a informação do próprio MEC de que o Brasil gasta em edu-
cação, atualmente, 4,3% do PIB, os gastos para 2007 deveriam ser da ordem de 99
bilhões e 846 milhões de reais (SAVIANI, 2007). Segundo dados da CNTE, o Bra-
sil deve hoje mais de R$ 540 bilhões e precisaria de R$ 180 bilhões (10% do PIB,
proposta do PNE da Sociedade Brasileira, de 1998) para oferecer um ensino pú-
blico de qualidade e gratuito em todas as etapas do aprendizado. Fonte: Boletim
CNTE, abril 2007.

2 Cf. Márcio Pochmann em “Tendências e debates“, Folha de S. Paulo, 12 mar. 2007.
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compatível com as responsabilidades e os desafios que a sociedade
e as necessidades de formação humana lhe colocam. As diretrizes
para a carreira, normatizadas pelo Conselho Nacional de Educação
desde 97 (Resolução CNE/CEB 03/97), tampouco conseguem ser
materializadas nas políticas municipais e estaduais em planos de
cargos e carreira que poucos municípios possuem.

A “escassez” de professores para a educação básica, apontada
pelo relatório do Conselho Nacional de Educação, em julho de 2007,
não pode, portanto, ser caracterizada como um problema conjun-
tural nem mesmo exclusivamente emergencial3. Ao contrário, é es-
trutural, um problema crônico4, produzido historicamente pela re-
tirada do Estado da responsabilidade pela manutenção da educação
pública de qualidade e da formação de seus educadores. As alter-
nativas – conjunturais – que vêm sendo apontadas para o enfrenta-
mento deste grave problema – a complementação pedagógica em
licenciaturas paralelas de 540 horas ou “aceleradas” de 120 horas
aos bacharéis de qualquer área5 e as bolsas aos 150 mil estudantes
de pós-graduação6 para atuarem como docentes de escolas públi-
cas, após “treinamento” – não equacionarão o problema da forma-
ção nem mesmo da escola. Pelo contrário, aprofundarão o quadro

São estas as condições que afastam do magistério amplas par-
celas da juventude que, desde as universidades e no ensino médio

3 Já em 2004, no interior da CAPEMP, Coordenação de Aperfeiçoamento dos Pro-
fissionais do Ensino Médio e Profissional, criada no âmbito do MEC, se examinou
essa emergência, com proposições que somente são retomadas três anos depois! Cf.
Posição da ANFOPE frente à proposta emergencial, também encaminhada à época
ao Ministério – SESu e SEB. Disponível em: <http://www.lite.fae.unicamp.br/
anfope>.

4 Gusso (2007) apresenta na linha do tempo da formação de professores dados que
mostram as condições de formação desde 1930 e destrói o mito da excelência da
formação de normalistas nos anos 1960. Nas décadas de 1950 e 1960, formaram-se
60 mil normalistas. De cada 100, menos de 25 abraçam a docência. Professores
leigos são contratados para dar aulas. Cf. Gusso, 2007.

5 O parecer CNE/CP 05/06, que revoga a resolução 02/97 que estabeleceu progra-
mas de complementação pedagógica de 540 horas e amplia para 800, encontra-se
no CNE, sem homologação, no entendimento do Ministério de que essa carga
horária deva ser rebaixada para 120 horas.

6 Segundo manifestação do presidente da Capes, “existem 150 mil alunos de pós-
graduação no Brasil que podem trabalhar pela melhoria da qualidade da forma-
ção” [...]. Disponível em: <http://www.revistaeducacao.uol.com.br>. Acesso em:
15 ago. 2007.
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normal, poderiam incorporar-se aos processos de formação das
novas gerações, em condições de formação muito superiores às quais
estão submetidos no atual momento histórico.

A ação do Estado nas políticas de formação vem se caracteri-
zando pela fragmentação, assegurando, conseqüentemente, dimen-
sões diferenciadas de profissionalização com aprimoramento em
cada um desses espaços, diferenciando os conhecimentos científi-
cos, técnicos e culturais a eles oferecidos. Aos estudantes de licencia-
turas, oriundos da escola pública, bolsas ProUni, em instituições pri-
vadas, em cursos de qualidade nem sempre desejável, ou programas
de formação nos pólos municipais da Universidade Aberta do Bra-
sil. Intensifica-se o reforço às IES privadas em detrimento do aco-
lhimento massivo da juventude nas licenciaturas das instituições
públicas. A instituição da Bolsa Docência/CNPq, visa introduzir,
precocemente, o estudante que logra vencer processos seletivos nas
universidades públicas e ingressam nas licenciaturas, no mundo
do trabalho docente, em instituições onde se produz pesquisa e
novos conhecimentos. Vão se constituindo, assim, percursos dife-
renciados na formação de professores, decorrentes de percursos
diferenciados na educação básica e na vida.

No ensino médio normal, a pressão da juventude pela profissio-
nalização após o fundamental coloca imenso contingente de jovens,
– em torno de 450 mil7 em todo o País – no exercício do magistério e
na expectativa da profissionalização.

Essas iniciativas ocultam a oferta diferenciada de cursos e pro-
gramas de formação atualmente existente e a desigualdade da for-
mação oferecida nas instituições de ensino e nas instituições de pes-
quisa, na formação dos estudantes que estudam e pesquisam e dos
estudantes que trabalham, produzindo condições diferenciadas de
exercício profissional e a desigualdade educacional. Evidencia-se,
portanto, um divórcio entre as necessidades atuais da escola e de
profissionalização da juventude e um sistema educacional que não
oferece as possibilidades que os habilite, de forma plena, para fazer
frente à vida do trabalho concreto na escola pública.

7 Esse número de estudantes contrasta com a carência apontada pelo CNE, no
relatório Escassez de professores no ensino médio. Propostas estruturais e emer-
genciais (CNE, 2007), de aproximadamente 250 mil professores para as mais
diversas áreas.
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A formação inicial e licenciaturas: a política revisitada

O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Formação de Professores da Educação Básica se dá em
um contexto de crítica profunda à criação dos institutos superiores
de educação e dos cursos normais superiores e ao processo de sua
elaboração, desvinculado das Diretrizes da Pedagogia (que viriam
a ser aprovadas somente em 2006).

As concepções e implicações dessas determinações legais, para
a constituição da profissionalização dos educadores e o trabalho
pedagógico na atualidade de nossas escolas, vêm sendo detalhada-
mente estudadas por diversos autores (KUENZER, 1998; AGUIAR, 1999;
FREITAS, 1992b; FREITAS, 1999, 2002; DIAS E LOPES, 2003; WEBER, 2003;
ANDRADE, 2004, 2005; CAMPOS, 2004) e ainda pela revista Educação e
Sociedade8, razão pela qual não nos aprofundaremos nessa dimen-
são dos debates.

Tomamos para a análise a questão da recontextualização do
conceito de competências, incorporado na definição do perfil do
novo profissional pelos vínculos que estabelece com os processos
de rebaixamento das exigências dos fundamentos do campo da edu-
cação e das teorias pedagógicas, nos processos de reorganização
curricular que vêm se desenvolvendo desde então.

Dias e Lopes (2003) chamam atenção para as dimensões na no-
ção de competência e as implicações decorrentes da organização cur-
ricular para formação de professores encontrar-se “sustentada pelo
desenvolvimento de competências, anunciando um modelo de pro-
fissionalização que possibilita um controle diferenciado da aprendi-
zagem e do trabalho dos professores”, perspectiva que apresenta uma

nova concepção de ensino que tende a secundarizar o co-
nhecimento teórico e sua mediação pedagógica. [...] Nes-
sa concepção, o conhecimento sobre a prática acaba as-
sumindo o papel de maior relevância, em detrimento de
uma formação intelectual e política dos professores. (DIAS;
LOPES, 2003, p. 1157)

As críticas ao seu conteúdo se estendem também à concepção
de “simetria invertida”, à sua carga horária e o tempo de duração,

8 Cf. especialmente os números 68, 85 e 92.
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ao espaço destinado aos estudos do campo da educação e à con-
cepção de práticas e estágios supervisionados (ANFOPE, 2006).

A discussão sobre o conteúdo das diretrizes curriculares para o
curso de Pedagogia, um longo debate até sua aprovação em 2006,
adquire centralidade no encaminhamento das políticas de forma-
ção de professores, pelo lugar que ocupa esse curso na produção de
conhecimento na área da educação e na formação de professores e
profissionais da educação para a educação básica. As polêmicas que
cercam a Pedagogia, historicamente determinadas pela compreen-
são diferenciada em relação ao seu objeto, têm implicações para a
formação e o campo profissional.

Desse debate9, importa destacar que as diretrizes de formação
representam, para a ANFOPE, a possibilidade de romper com a
concepção de currículo mínimo, e se inserem, na discussão das
orientações, políticas e diretrizes para toda a formação dos educa-
dores da educação básica, demandada pelo movimento (ANFOPE,
1998), mas negada pelas instâncias definidoras e normatizadoras
das políticas de formação.

Essas formulações correspondem à expectativa histórica dos
educadores de construir uma política nacional de formação e, em
seu interior, um sistema articulado e integrado de formação dos
profissionais da educação, contemplando todas as modalidades e
níveis até a pós-graduação e a formação continuada. É indicadora
ainda da compreensão de que essa formação somente atingirá ní-
veis qualitativamente elevados quando e se desenvolvida de forma
integrada e articulada para todos os níveis de ensino, nas institui-
ções universitárias no âmbito da produção científica das ciências
da educação e dos fundamentos das teorias pedagógicas.

Expressão desse movimento de secundarização do conhecimen-
to teórico e sua mediação pedagógica, em níveis mais elevados e
não tão sutis, é a nova configuração que se vai dando à pós-gradua-
ção da área, a partir de 2000, com a criação dos cursos de pós-gra-
duação em ensino de ciências e matemática, separados da área de
educação na Capes, abrindo para os mestrados profissionais na área

9 A posição final das entidades ANFOPE, ANPEd, CEDES e FORUMDIR em rela-
ção as DCN de Pedagogia, em todo o processo de sua elaboração, consta do n. 96
especial de Educação & Sociedade. O debate foi exaustivamente escrito e sociali-
zado, especialmente por Educação & Sociedade, desde seu número 68.
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da formação de professores, separados dos mestrados acadêmi-
cos da área da educação. O aumento e o fortalecimento, por meio
de diferentes programas, da criação dos mestrados profissionais10

são indicadores dos novos contornos que adquirem as políticas
de formação, no período 2003-2006, com a criação da Universida-
de Aberta do Brasil, em 2005, e a transformação da Capes em agên-
cia reguladora da formação de professores. A Capes, juntamente
com o FNDE, no financiamento, e o INEP, na avaliação da educa-
ção básica, compõe o tripé das agências reguladoras no campo da
educação.

No que diz respeito à formação inicial, as ações oficiais estão
em linha de continuidade com as políticas implementadas até 2002,
em um movimento que poderia parecer fragmentado e contraditó-
rio. A manutenção do nível médio normal11, hoje com 450 mil alu-
nos em todo o País, reafirma, como política, o disposto na LDB,
desconhecendo o próprio Plano Nacional de Educação, que estabe-
leceu metas para a formação superior dos professores da educação
infantil e do ensino fundamental. A implementação da educação a
distância para a formação inicial e continuada de professores, me-
diante a ampliação de pólos da Universidade Aberta do Brasil, nos
municípios, compõe uma política de desconstrução das licenciatu-
ras nas universidades, como espaços privilegiados para a formação
massiva de qualidade elevada dos profissionais da educação.

Passados 10 anos da LDB, nos deparamos com um quadro bas-
tante complexo no âmbito da formação inicial.

De um lado, a expansão desenfreada dos cursos de formação
no ensino superior, a expansão dos cursos normais superiores e de
Pedagogia, além de licenciaturas, principalmente em instituições
privadas sem compromisso com a formação em quaisquer de seus

10 Dados recentes sobre novos cursos de pós-graduação indicam a aprovação de 13
cursos na subárea multidisciplinar ensino de ciências e matemática, dos quais 10
são mestrados profissionais, dois mestrados acadêmicos e um doutorado acadê-
mico. Na subárea educação, foram aprovados cinco cursos (CAPES, 2007).

11 Dados do Departamento do Ensino Médio da SEB/MEC indicam a existência
de 450 mil jovens em cursos normais de nível médio hoje nos vários estados.
Esse número de estudantes contrasta com a carência apontada pelo CNE, no
relatório Escassez de professores no ensino médio. Propostas estruturais e
emergenciais (CNE, 2007), de aproximadamente 250 mil professores para as
mais diversas áreas.
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níveis e modalidades.12 Centenas de cursos de EAD, somando hoje
mais de 50 instituições privadas, se expandem nos mais diversos
pólos pelo interior dos estados, imprimindo uma condição desigual
nos processos de formação de professores, com impactos no traba-
lho pedagógico da escola pública. Destaca-se, nesse quadro, a situ-
ação dos cursos de Pedagogia13, divididos hoje em mais de 60 mo-
dalidades de bacharelados e “habilitações”, sem qualquer
compromisso com o desenvolvimento da educação básica, em de-
corrência das confusas idas e vindas oriundas das regulamentações
do período (CAMPOS, 2004).

De outro lado, a manutenção e expansão de cursos em nível
médio normal, para a formação de professores para a educação in-
fantil e séries iniciais do ensino fundamental, consolidam a formação
nesse nível de ensino como política pública, não transitória. Poster-
gam a formação superior desses professores nas universidades, uma
aspiração histórica dos educadores14 e uma necessidade para a eleva-
ção da qualidade da educação pública. A formação superior, para a
maioria dos estudantes, se dará nas instituições privadas, como

12 O censo realizado pelo ministério em 2001 mostrava que havia 306 cursos na
época, 239 deles em instituições públicas, e o restante, em particulares. Em 2000,
havia apenas 110 cursos no País. Em 2006, o número de cursos Normais Superio-
res chega a 702, sendo 490 em instituições privadas e filantrópicas e 208 em insti-
tuições públicas. Quanto aos cursos de Pedagogia, existem hoje um total de 1.438
cursos, 657 em instituições públicas e 780 em instituições privadas e filantrópi-
cas, sem considerar os inúmeros ISEs e cursos de licenciaturas criados também
nesse período.

13 Cf. artigo de Roselane Campos (2004) “gestão escolar”, “organização do trabalho
pedagógico”, “formação pedagógica do profissional docente”, “gestão educacio-
nal (administração+orientação+supervisão educacional), “administração escolar
para o exercício nas escolas de 1º e 2º grau”, “magistério do EJA”, “gestão e coor-
denação dos processos pedagógicos”, “gestão das práticas extra-escolares”, “ges-
tão e tecnologia da educação, “pedagogia na escola e na empresa”, “formação
profissional do profissional docente”,”, “pedagogia empresarial”, “pedagogia em-
presarial contemporânea”, “pedagogia da arte”, etc, além das chamadas habilita-
ções tradicionais”.

14 Na linha da diversificação, explicita a (re)cuperação da proposta do Banco Mun-
dial (TORRES, 1997) aos diferentes países, no contexto das reformas educativas,
de oferecimento de formação inicial em nível médio, de caráter técnico-profissi-
onal e formação superior via programas de formação continuada em exercício
(ou treinamento em serviço, conforme estabelece o artigo 87 da LDB). A transfor-
mação de instituições de nível médio normal em institutos superiores de educa-
ção, com cursos Normais Superiores, teria cumprido também essa missão nos
últimos anos.
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bolsistas do ProUni ou nos cursos a distância, nos cursos de Pedago-
gia e cursos normais superiores, e até nas públicas, em pólos da UAB,
concomitantemente ao trabalho na educação básica. Evidencia-se, as-
sim, um divórcio entre as necessidades atuais da escola e de profissio-
nalização da juventude, e um sistema educacional que não oferece
as possibilidades que os habilite, de forma plena, para fazer frente
à vida do trabalho concreto na escola pública.

A manutenção da formação em nível médio se constitui, nas
condições atuais, um dos principais pilares para a continuidade da
política de formação superior a distância, com a concepção de for-
mação continuada, cumprindo fielmente um dos postulados da re-
forma no campo da formação:

Que a formação de docentes para a educação básica se dê
em instituições especificamente voltadas para esse fim, pre-
ferencialmente no nível pós-secundário. Aos professores
em exercício na educação básica que não tenham estudos
superiores, deverá ser dada oportunidade de realizá-los,
garantindo melhor domínio dos conteúdos a serem lecio-
nados e constituição das competências pedagógicas para
promover a aprendizagem dos mesmos. (PREAL, 2002)

As contradições e os dilemas estão postos. Já não é suficiente a
defesa inconteste da universidade como espaço privilegiado na for-
mação dos educadores para a educação básica, pois a formação de
base, científica, fundada na concepção sócio-histórica do educador,
encontra dificuldades para ser desenvolvida em sua plenitude na
configuração atual que assumem as instituições universitárias, in-
cluindo o sistema Universidade Aberta do Brasil. Tal concepção de
formação, como defendida pela ANFOPE, supõe processos forma-
tivos que ofereçam uma sólida formação teórica no campo das
ciências da educação, da pedagogia e das áreas de ensino, de modo
que o profissional se aproprie, de forma articulada, da totalidade
do trabalho que exercerá na realidade da escola pública, como pro-
fissional e educador. Essas proposições não encontram condições
para seu pleno desenvolvimento, nas condições atuais das institui-
ções formadoras, menos ainda a partir da expansão da educação a
distância e da concepção de formação que a informa.

Apesar da vasta produção de conhecimento na área, sobre
os dilemas, desafios, perspectivas e limites, criada no campo da
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formação de professores, que se esperava pudesse ser apropriada
pelas políticas públicas do governo no período anterior, 2003-2006,
o que estamos vivenciando, é o embate entre as demandas das enti-
dades e dos movimentos e as ações do governo em continuidade às
políticas neoliberais do período anterior e uma enorme retração na
participação dos movimentos na definição da política educacional.
A revisão da LDB e a alteração de todo o arcabouço legal que regu-
lamentou o campo da formação são exigências desse momento para
superar as condições de desqualificação e aligeiramento da forma-
ção dos educadores que continuam permeando as políticas atuais.

As soluções dos problemas relativos à formação dos professo-
res não estão vinculadas a questões técnicas nem sequer a grandes
proposições teóricas. Elas se articulam com a possível e devida apro-
priação, pelo Estado, dos resultados dos estudos dos pesquisado-
res que têm orientado os educadores, seus movimentos e entidades
no debate sobre os princípios e os fundamentos da formação.

As políticas atuais de formação

Podemos afirmar que a política de formação do Ministério se
desenvolve, hoje, em duas grandes linhas:

1. A institucionalização da concepção de formação em serviço
como formação continuada, direcionada aos professores leigos
– antigos normalistas – em exercício nas séries iniciais e na
educação infantil. A criação do Programa Pró-licenciatura, em
2005, para atender a formação dos professores leigos, de 5ª a
8ª séries e ensino médio em serviço, institucionaliza os pro-
gramas de formação de professores a distância como política
pública de formação.

2. A institucionalização da formação superior em programas
de educação a distância, aliada à utilização de novas tecno-
logias, como centro da política de formação inicial e continua-
da em serviço. Destaca-se nesse particular, a criação do Sis-
tema Universidade Aberta do Brasil e o deslocamento da
formação de professores das universidades para os pólos pre-
senciais em parceria com os sistemas municipais.

Causa preocupação especialmente o fato de que em nenhuma das
regulamentações atuais, desde a LDB até as Diretrizes Curriculares
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dos Cursos de Pedagogia, nem mesmo no texto da Reforma Uni-
versitária, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, haja qual-
quer referência às faculdades/centros de educação, como espaço pri-
vilegiado para a formação dos profissionais da educação, da educação
básica à pós-graduação. O seu fortalecimento, nas universidades,
mediante distribuição e priorização de recursos orçamentários para
a formação de qualidade elevada dos nossos professores, é caminho
insubstituível para enfrentar a crise da formação15 de professores em
nosso país. No entanto, as proposições atuais para a formação de
professores nas licenciaturas – o Programa Pró-Licenciatura, Pró-
Docência, e a Universidade Aberta do Brasil, entre outros – não reco-
nhecem tal responsabilidade institucional, científica e acadêmica na
formação de todos os professores e profissionais da educação. Com
isso, terminam por acentuar o caráter pragmatista de que se reves-
tem as propostas atuais, centradas nos conteúdos específicos do en-
sino e secundarizando a importância das teorias pedagógicas na for-
mação dos profissionais da educação básica.

Expressão desse movimento de secundarização do conhecimen-
to teórico e sua mediação pedagógica, em níveis mais elevados e
não tão sutis, é a nova configuração que vai se dando à pós-gradua-
ção da área, a partir de 2000, com a criação dos cursos de pós-gra-
duação em ensino de ciências e matemática, com a expansão dos
mestrados profissionais, separados da área de educação e dos mes-
trados acadêmicos na Capes.

O aligeiramento da formação inicial dos professores que atuam
na Educação Básica não se produz apenas pelo reduzido tempo de
formação –, carga horária ou extensão dos cursos –, mas principal-
mente pelo caráter da formação centrada nos processos exclusivos
das práticas. Ganha força como política de formação a partir da de-
terminação das disposições transitórias da LDB16, e autorizada tam-
bém fora dos cursos de graduação de Licenciatura Plena como até
então ocorria e como estabelece o artigo 62 da LDB, no corpo da lei.

15 Desde 98 e mais recentemente, em 2004 e 2007, em documento enviado ao minis-
tro da Educação, a ANFOPE vem debatendo a proposta de formação unitária
dos educadores, nas Universidades e Faculdades de Educação, como construção
referenciada nas experiências de várias IES e nas resoluções de seus Encontros
Nacionais.

16 Cf. artigo 87, § 3º, inciso III – realizar programas de capacitação para todos os
professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação
a distância.
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A nova Capes e a regulação da
formação dos educadores: considerações iniciais

Uma das características essenciais no quadro que se desenhou
a partir da redefinição do papel do Estado, originário das mudan-
ças ocorridas no âmbito do capitalismo, é a necessidade de regula-
ção, que adquire caráter central no campo da educação e da forma-
ção de professores. É este caráter do Estado, regulador, que orienta
as diferentes políticas e suas medidas de implementação, buscando
responder a questões como: quais os conhecimentos necessários a
todas as crianças e jovens (PCNs), como desenvolver a aprendiza-
gem desses conhecimentos (Diretrizes e Referenciais), como prepa-
rar os professores (competências necessárias) para essa tarefa, quais
as instituições mais adequadas e sua forma institucional e pedagó-
gica (regulamentação das instituições formadoras) e, por último,
como avaliar as diferentes instâncias e os diferentes sujeitos envol-
vidos nas tarefas educativas exigidas pelas reformas (sistemas de
avaliação de estudantes – SAEB, ENEM e Provão) e como controlar
o trabalho docente e a produção da formação – em processos de
acreditação de cursos e instituições e de certificação17 de professo-
res, que podem retornar nas políticas atuais.

O trabalho docente, nessa perspectiva, deve necessariamente
ser reduzido à prática individual, às suas dimensões técnicas, de
modo a poder ser avaliado, mensurado e certificado, visando adap-
tar os professores, a escola e seus processos formativos às transfor-
mações necessárias no âmbito do trabalho produtivo. A regulação
atinge ainda os sujeitos do processo educativo em outra dimensão:
do trabalho e da realização profissional. Apoiada na lógica das com-
petências, ao enfatizar a individualização dos processos educativos,
a regulação se impõe na responsabilização individual pelo aprimo-
ramento profissional, produz o afastamento dos professores de sua
categoria profissional enquanto coletivo e, em conseqüência, de suas
organizações. Portanto, “não abre em si nenhuma solidariedade, já

17 Na proposição de certificação feita em 2003, o certificado de competência pode-
ria ser utilizado pelos gestores das unidades e redes de ensino como critério em
processos seletivos, para monitoramento e avaliação de políticas de formação
docente, para a promoção na carreira e a concessão de benefícios ao professor em
exercício Tais recursos, concedidos às escolas, poderiam ser utilizados para re-
munerar os professores e servidores (MEC, 2003).
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que, presumidamente, não pertence como fonte a uma categoria
formalizada que, como tal, pode reivindicar direitos para todos seus
membros” (ISAMBERT-JAMATI, 1997, p. 107).

Esse processo de regulação do trabalho, na concepção
(re)configurada de competências, restrita às habilidades, atitudes,
modelos didáticos e capacidades dos professores, vem orientando as
diferentes ações no campo da formação, circunscrito às diretrizes,
referenciais e parâmetros para a educação e a formação de seus pro-
fessores. No entanto, novas formas de regulação encontram-se laten-
tes desde 200318 e retornam agora, diante da centralidade da avalia-
ção da qualidade da educação básica, reafirmada no Plano de
Desenvolvimento da Educação, com a criação do IDEB, e para a qual
concorre significativamente a formação dos professores.

A concepção de aprimoramento pessoal, processo que tem na
emulação seu valor enquanto auto-superação, em processos par-
ceiros e solidários, tal como nos ensinam os princípios da pedago-
gia progressista socialista (MANACORDA, 1972) é substituída pela com-
petitividade que carrega em si a necessidade de superar o outro, de
sobrepor-se, sempre individualmente, às adversidades próprias do
trabalho, que adquire marcas singulares nas relações sociais mar-
cadas pelo capitalismo.

Nesse contexto se situa a Capes em suas novas funções regula-
doras.

Os dados disponíveis não permitem ainda afirmar com segu-
rança a nova configuração que se desenha para a formação de pro-
fessores, articulando a nova tarefa de regulação da CAPES à expan-
são da UAB e ao Programa Pró-Licenciaturas.

Certamente manifestam a intencionalidade do MEC em impor/
transpor, para a educação básica, os padrões de excelência funda-
dos nos critérios de “regulação” do ensino superior e da pós-gra-
duação, submetendo a educação básica e seus profissionais à lógica
produtivista que hoje caracteriza a pós-graduação em nosso país.

18 Cf. FREITAS, 2003. Artigo distribuído pela Internet por um grupo de formação
de professores, Fredric Litto, da Escola do Futuro da USP relata um processo de
reforma no estado de Nova Iorque, em 1998, com medidas que “tiveram o efeito
de eliminar o monopólio das faculdades de educação” (LITTO, 2003). Disponível
em: <http://www.grupos.com.br/forum/formacao-de-professores>, item “Men-
sagens“.
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Marca a adoção de um modelo privilegiado, quase exclusivo, de
expansão do ensino superior e de estudos superiores, a distância,
enfatizando o uso dos recursos midiáticos e as novas tecnologias de
comunicação e informação. As ações de expansão propostas às IFES,
pelo Reuni (Decreto 6.096/07), ainda que possam ser entendidas
como esforço de ampliação dos cursos presenciais e aumento do
número de vagas, traz em si a lógica do desmantelamento da uni-
versidade pública, ao prever o aumento do número de alunos por
professor muito além do que, historicamente no Brasil e em outros
países, se estabelece para o ensino superior, e com um custo aluno
bastante inferior.

A necessidade de expansão da escolarização, a impossibilida-
de de o Estado –mínimo – prover os recursos necessários que ga-
rantam a expansão massiva da educação superior pública, para fa-
zer face às tarefas de formação de todos os professores, fundada na
investigação e na pesquisa e sobre novas bases de produção do tra-
balho docente nas escolas públicas, alterarão significativamente o ca-
ráter da formação de professores. As iniciativas atuais de massificação
da formação de professores, via cursos a distância, cumprem as
metas estatísticas e conformam os professores a uma concepção de
caráter subordinado meramente instrumental, em contraposição à
concepção de educador de caráter sócio-histórico, dos professores
enquanto intelectuais, essenciais para a construção de um projeto
social emancipador que ofereça novas possibilidades à educação
da infância e da juventude. Vivenciamos a luta permanente da ju-
ventude e dos professores pela formação e incorporação a proces-
sos que elevem a qualidade da educação básica e um sistema edu-
cacional discriminatório e injusto que, de fato, segue negando a essa
mesma juventude e à maioria da população, o acesso à educação,
discriminando-os na qualidade dos conhecimentos que oferece.

Nesse contexto, já não é suficiente anunciar a necessidade de
uma política global de formação e valorização que, no quadro das
disputas de projetos, se impõe com referenciais e parâmetros de
sentidos antagônicos para as diferentes dimensões da formação.

As perspectivas que se descortinam para a efetivação de uma
política global de formação dos educadores se revestem, sempre, de
um caráter contraditório. Ao mesmo tempo são promissoras, pelo
acúmulo de problemas que engendram idéias e concepções inovadoras,
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e desalentadoras, pelo caráter de aligeiramento e focalização que as
iniciativas de políticas imprimem.

Entendemos que as concepções históricas do movimento dos
educadores encontram condições subjetivas e conjunturais para
desenvolver-se de forma ampla, pela crítica, rigorosa e persistente,
das reformas educativas regressivas que se impuseram em nosso
país e nos demais países da América Latina, nos quais as condições
de desenvolvimento econômico são determinantes na produção da
desigualdade social e educacional. Contraditoriamente, são essas
condições estruturais que, ao impor limites ao desenvolvimento
pleno de uma educação de caráter emancipador, evidenciam as
dificuldades e a quase impossibilidade da superação dos atuais pro-
blemas nos marcos das relações econômicas e sociais vigentes. São
essas contradições que têm impulsionado, sempre, os movimentos
para mais elevados patamares.
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Antecedentes constitucionais

Embora a primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
seja datada de 1961, a Constituição de 1934 apresenta, pela primei-
ra vez, a exigência de fixação de diretrizes para a educação nacio-
nal e a elaboração de um plano nacional de educação. Até então, a
educação não aparecia como uma questão de política nacional. No
entanto, a efervescência política, que resultou no golpe que insti-
tuiu o Estado Novo, limitou a efetivação das determinações cons-
titucionais ao Plano Nacional de Educação – que, apesar de for-
mulado, nem chegou a ser executado –, postergando a elaboração
da LDB.

Esse padrão de conduta dos órgãos centrais da política nacio-
nal em relação à normatização das diretrizes educacionais foi uma
constante nos períodos de regimes autoritários: ações pontuais ao
invés da implantação de um sistema nacional, o que não deixa de
ser paradoxal, na medida em que, justamente nesses momentos, a
concepção em relação aos programas e guias curriculares caminha
em sentido inverso. Durante o Estado Novo, são implantados inú-
meros decretos-leis promulgando as leis orgânicas do ensino se-
cundário, do ensino industrial, do ensino comercial, assim como a
criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
entre outras medidas relacionadas à educação.

Somente na Constituição de 1946, aparece pela primeira vez a
expressão “diretrizes e bases” para a educação nacional e se abre a
possibilidade de organização de um Sistema Nacional de Educação.
Dessa forma, a elaboração do texto do que viria a ser a primeira Lei

A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e a
formação de professores

Cláudia Sapag Ricci
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é iniciada em
1947, um ano após a promulgação da Constituição. Durante todo o
período de tramitação, a mensagem do presidente Dutra chegou a
ser arquivada devido aos pareceres do relator Gustavo Capanema,
que considerou o projeto contrário à Constituição, dado o seu cará-
ter descentralizador.

Com modificações buscando conciliar os projetos substitutivos
apresentados, o texto, aprovado na forma de lei em 1961, parece
buscar conciliar os princípios das diferentes correntes envolvidas,
tanto no âmbito político-partidário como entre representantes da
Igreja, da imprensa e de outras associações. Em síntese, a elabora-
ção da LDB seguiu o embate entre o ideário liberal da UDN e o de
planejamento central nacional do PSD. O conflito entre a elabora-
ção de garantias ao ensino particular, de inspiração liberal e católi-
ca, e de prioridade à escola pública, de inspiração nacionalizante,
permeia todo processo de construção da nova lei.

O Título VII – “Da educação de grau médio” – apresenta a ques-
tão da formação de professores no seu Capítulo IV: “Da formação
do magistério para o ensino primário e médio”. O ensino normal
era responsável pela formação de professores e especialistas do en-
sino primário (orientadores, supervisores e administradores esco-
lares). No caso da formação de professores para o ensino médio,
sua habilitação ocorreria nas faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras. Por fim, nos institutos de educação, formavam-se os docen-
tes dos cursos do ensino normal.

A primeira LDB entra em vigor anos antes do golpe militar de
1964. Durante o governo militar não há edição de uma nova Lei de
Diretrizes e Bases. O que ocorre são reformas, que afetam direta-
mente a organização do ensino, tais como a Lei 5.540/68 (conhecida
como Reforma Universitária), que reestrutura o ensino superior, e
a Lei 5.692/71, que substitui os dispositivos da LDB relativos ao
ensino primário e médio, até mesmo atribuindo-lhes outra deno-
minação: ensino de primeiro e segundo graus. Os regimes autoritários
no Brasil não se pautaram por instituir um sistema nacional para a
educação. Pelo contrário, procuraram sustentar uma inspiração
normativa mais pragmática, focando a estrutura organizacional da
educação, sem alterar – ou valorizar – as diretrizes filosóficas e políti-
cas do sistema. No regime militar pós 1964, são utilizados decretos-lei
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para instituir mudanças pontuais e específicas em cada nível ou
instância educacional.

Em julho de 1968, o presidente da República, marechal Arthur
da Costa e Silva, decreta a criação de um Grupo de Trabalho para,
em 30 dias, apresentar uma proposta de reforma universitária. Re-
formas na estrutura universitária eram demandas de estudantes e
professores universitários que, nesse momento, reivindicavam a ex-
tinção do sistema de cátedra, a ampliação de vagas nas escolas supe-
riores públicas e a institucionalização da autonomia universitária.
No entanto, a reforma implementada pela Lei nº 5.540/68 atende às
demandas de setores ligados ao regime militar, que buscavam a
intensificação do vínculo das universidades com o mercado. Ao
contrário de favorecer a construção de um espaço autônomo e de-
mocrático, ela reforçou o domínio burocrático e a centralização do
poder na estrutura universitária brasileira.

Nesse contexto, merece destaque o Decreto nº 547/69, que ins-
tituiu os chamados cursos de curta duração, na perspectiva de que,
num curto espaço de tempo, os profissionais estariam formados para
ingresso no mercado de trabalho. Coerente com esse mesmo arca-
bouço conceitual e político, a Lei nº 5692/71, logo em seguida de-
cretada, promove reformas no ensino primário e médio.

A Lei nº 5.692/////71 foi aprovada por um Congresso esvaziado,
num     contexto em que era dada ênfase à formação profissional e a
educação era compreendida como importante instrumento para o
desenvolvimento econômico e para a garantia da segurança nacio-
nal. Ao analisar esse contexto de reformas, Chauí (1977) destaca:

A reforma do ensino no Brasil liga-se a um projeto: o do
esquecido acordo Mec-Usaid. A proposta de reforma edu-
cacional não nasceu autodeterminada pelo país, veio su-
gerida do exterior. E o projeto Mec-Usaid assentava em
três pilares: educação e desenvolvimento, educação e se-
gurança, educação e comunidade.

O item educação e desenvolvimento propunha a for-
mação rápida de profissionais que atendessem às ne-
cessidades urgentes do país quanto à tecnologia avan-
çada. Profissionalização rápida e privatização do
ensino foram objetivos prioritários da reforma volta-
da à criação de mão-de-obra especializada para um
mercado em expansão. [...]
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Educação e segurança visava à formação do cidadão cons-
ciente, entendendo-se por consciência o civismo e o de-
sejo de resolver os “problemas brasileiros”. [...]

O item educação e comunidade é o mais expressivo. (...) A
“integração das escolas à realidade social” (dizia o Mec-
Usaid) visava ao fornecimento de mão-de-obra barata às
empresas e ao surgimento de uma elite de pseudo-pesqui-
sadores (que seriam capazes de tudo, menos de pesquisa).

O projeto de Lei foi aprovado sem vetos pelo presidente da
República. Um de seus oito capítulos trata “Dos professores e espe-
cialistas” (capítulo V). De forma explícita, a questão da formação
do professor aparece na Lei. Cabe ressaltar a expressão “treinamento
e capacitação”, que expressa a concepção de formação da época e
que se destaca neste texto legal. Da mesma forma, alguns itens re-
velam uma desconsideração com a natureza profissional do profes-
sor, na medida em que graduados de outras áreas devem ser apro-
veitados como professores (engenheiros e outros profissionais, que
nunca tiveram qualquer tipo de reflexão sobre o processo ensino
aprendizagem, são, no entender do Grupo de Trabalho, professo-
res em potencial).

A retomada das lutas da categoria nos anos 1980

O final da década de 70 e a década de 80 do século passado
foram palco de intenso debate e crítica ao arcabouço teórico das
reformas instituídas durante os anos 1960. Inúmeras associações são
responsáveis pela organização de fóruns em que se buscava refletir
e apresentar propostas para uma reestruturação do sistema público
de ensino. São instituições de cunho acadêmico ou sindical, como a
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
(ANPEd, 1977), o Centro de Estudos Educação & Sociedade (CE-
DES, 1978), a Associação Nacional de Educação (ANDE, 1979); a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE,) e
a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES,
1980). Segundo o histórico apresentado pela própria CNTE, as três
primeiras entidades organizaram, ao longo da década de 1980, as
Conferências Brasileiras de Educação (CBE), e as duas últimas –
CNTE e ANDES – foram as responsáveis pela organização do I Con-
gresso Nacional de Educação, em 1996.
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A construção desse contexto, em que a atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação é gestada, é assim detalhada por Saviani:

Efetivamente, desde as gestões municipais oriundas das
eleições de 1976, passando pelos governos estaduais sur-
gidos do restabelecimento das eleições diretas para go-
vernadores de Estado em 1982, as iniciativas de política
educacional voltada para as crianças e jovens das cama-
das populares multiplicaram-se, tendo algumas delas
ganhado destaque em âmbito nacional como foi o caso
de Boa Esperança (ES), Lages (SC) e Piracicaba (SP). A
experiência desses três municípios tornou-se referência
para a busca de um modelo de administração democráti-
ca, como se evidenciou nos Encontros Nacionais de Mu-
nicípios realizados em 1982 e 1986.

Em nível estadual, diversos governos de oposição ao re-
gime militar, eleitos em 1982, ensaiaram medidas de po-
lítica educacional de interesse popular, destacando-se: em
Minas Gerais, com o Congresso Mineiro de Educação, o
combate ao clientelismo e a desmontagem do privatis-
mo; São Paulo, com a implantação do ciclo básico, o esta-
tuto do magistério, a criação dos conselhos de escola e a
reforma curricular; Paraná, com os regimentos escolares
e as eleições para diretores; Rio de Janeiro, com os CIEPs,
apesar de seu caráter controvertido; e mesmo Santa Ca-
tarina, onde a oposição não conquistou o governo de Es-
tado, mas realizou um Congresso Estadual de Educação
que permeou todas as instâncias político-administrati-
vas da educação catarinense. (SAVIANI, 1997, p. 34)

A comunidade de educadores, reunida na IV Conferência Brasi-
leira de Educação, realizada em agosto de 1986, em Goiânia, pauta
novamente à União a questão da definição das diretrizes e bases da
educação nacional, em carta aprovada na assembléia de encerramento
do evento, conhecida como “Carta de Goiânia”. Tal documento trazia
propostas para o capítulo da Constituição relativo à educação. Enca-
minhada aos constituintes, houve uma mobilização, buscando garan-
tir sua incorporação no texto constitucional. Ganhava corpo o movi-
mento pela elaboração de novas diretrizes e bases da educação nacional.

A convite da Revista da ANDE, Dermeval Saviani elabora o tex-
to “Contribuição à elaboração da nova LDB: um início de conver-
sa” (Ver Revista da ANDE, n. 13, p. 5-14, jul. 1988), que será alvo de
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debates na XI Reunião Anual da ANPEd, realizada em abril de 1988,
em Porto Alegre, e na V Conferência Brasileira de Educação, reali-
zada em agosto do mesmo ano, em Brasília.

Esse texto, acrescido de onze artigos (incluídos no Título IX – “Dos
recursos para a educação”), foi encaminhado como projeto de Lei pelo
deputado mineiro Octávio Elísio. Passou por inúmeras modificações e
emendas e foi alvo de polêmicos debates. Segundo Brolezzi,

Teve início assim a longa jornada de discussões, em que
posições ideológicas se contrapuseram sob o contínuo
empurra-empurra dos lobbies. Refeito inúmeras vezes, esse
projeto atingiu forma final nas mãos do relator Jorge Hage.
Inchando de 83 para 172 artigos, o projeto recebeu nada
menos que 1.275 destaques. Emendado pela deputada
Ângela Amin, adquiriu, pela pressão dos lobbies, as fei-
ções de um “Frankestein”. Mesmo assim, foi aprovado por
acordo das lideranças da Câmara. A versão enviada ao
Senado tinha 298 dispositivos. Em 1990, Darcy Ribeiro,
com o apoio de Marco Maciel e João Calmon, elaborou um
projeto alternativo, que começou a tramitar quando o pro-
jeto da Câmara foi arquivado.     (BROLEZZI, 2003)

Entre outras questões apresentadas pela nova LDB, destacam-
se: inclusão da educação infantil (0 a 6 anos) como primeira etapa
da educação básica; obrigatoriedade progressiva do ensino médio;
o reconhecimento de práticas educativas desenvolvidas por orga-
nizações da sociedade civil e da educação a distância; o estabeleci-
mento de 200 dias letivos e 800 horas anuais como mínimo para o
ensino fundamental e médio.

Em relação à formação de professores, especialmente o Título VI –
“Dos profissionais da educação” –, apresenta, em seus artigos, a exi-
gência de que ela ocorra em nível superior, sendo admitida para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental a formação de nível médio (normal). Além
disso, os artigos 62 e 63 apresentam a polêmica indicação de criação
dos institutos superiores de educação, analisados mais adiante.

A crítica a esses institutos caminha no sentido de explicitar a
caracterização da formação de professores como algo de menor
importância que a pesquisa e estudos acadêmicos. Baseados em
análises de experiências similares vivenciadas em outros países,
especialistas rejeitam tal iniciativa.
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Teoria e prática na formação docente

A LDB nº 9.394/96, no seu artigo 61, estabelece dois fundamen-
tos para a formação de professores: a) a associação entre teorias e
práticas, até mediante a capacitação em serviço; b) o aproveitamento
da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e
outras atividades.

A eleição de tais fundamentos revela a importância atribuída
ao contexto vivido pelo profissional da educação, seja ao propor a
articulação entre teorias e práticas (e é significativo que ambas este-
jam no plural, pois revela uma preocupação com a diversidade, as-
sim como parece rever a premissa de unicidade, especialmente em
relação à teoria), seja ao considerar suas experiências anteriores (tam-
bém no plural).

É possível inferir que tais proposições são fruto de um debate
no campo educacional que, desde os anos 80 do século passado, se
tem ampliado no sentido de questionar uma concepção tradicional
da relação entre teoria e prática, compreendidas distintamente, sen-
do a prática apenas um espaço de aplicação de saberes provenien-
tes da teoria. Ao criticar tal idéia, Maurice Tardiff (2002, p. 235)
afirma que, nessa concepção

o saber está somente do lado da teoria, ao passo que a
prática ou é desprovida de saber ou portadora de um fal-
so saber baseado, por exemplo, em crenças, ideologias,
idéias preconcebidas, etc. Além disso, ainda segundo essa
concepção tradicional, o saber é produzido fora da prática
(por exemplo, pela ciência, pela pesquisa pura, etc.) e sua
relação com a prática, por conseguinte, só pode ser uma
relação de aplicação. É exatamente esta concepção tra-
dicional que dominou, e domina ainda, de maneira geral,
todas as visões da formação dos professores tanto nas uni-
versidades do hemisfério Norte quanto nas universida-
des do hemisfério Sul: os professores são vistos como
aplicadores dos conhecimentos produzidos pela pesquisa
universitária, pesquisa essa que se desenvolve, a maioria
das vezes, fora da prática do ofício de professor.

Ao indicar a articulação entre teoria e prática, assim como a
consideração das experiências do professor, a LDB parece ser ex-
pressão de uma concepção atualizada em relação à formação, na
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medida em que reconhece a prática e a experiência profissional do
professor como espaços portadores de saberes. Mais uma vez, Tar-
diff pode ajudar na compreensão dessa concepção:

todo trabalho humano, mesmo o mais simples e mais
previsível, exige do trabalhador um saber e um saber-
fazer. Noutras palavras, não existe trabalho sem um tra-
balhador que saiba fazê-lo, ou seja, que saiba pensar, pro-
duzir e reproduzir as condições concretas de seu próprio
trabalho. O trabalho – como toda práxis – exige, por con-
seguinte, um sujeito do trabalho, isto é, um ator que uti-
liza, mobiliza e produz os saberes de seu trabalho. Não
poderia ser diferente com os professores, os quais reali-
zam um trabalho que não é simples nem previsível, mas
complexo e enormemente influenciado pelas próprias de-
cisões e ações desses atores. (TARDIFF, 2002, p. 236-237)

O parágrafo único do artigo 67, texto referente à valorização
dos profissionais da educação, retoma a idéia da relevância da vi-
vência do professor, de seu saber-fazer ao indicar:

A experiência docente é pré-requisito para o exercício pro-
fissional de quaisquer outras funções de magistério, nos
termos das normas de cada sistema de ensino (grifo meu).

Se, por um lado, a formação de profissionais da educação está fun-
damentada dessa forma pela LDB, a mesma lei indica, em suas disposi-
ções transitórias, uma concepção bastante tradicional em relação à for-
mação em serviço. De forma híbrida, o texto revela concepções distintas,
ou mesmo antagônicas, ao indicar o prazo até 2007, considerado o fim
da “Década da Educação” (instituída um ano a partir da publicação
da LDB), para que todos os professores sejam “habilitados em nível
superior ou formados por treinamento em serviço”1 (grifo meu).

Ao utilizar o termo “treinamento”, toda a importância atribuí-
da ao saber fazer do professor, sua prática e suas experiências pare-
cem sumir como num passe de mágica e dar lugar a uma concepção
que elege, de um lado, os que sabem e de outro, os que precisam ser
treinados. Mas a incoerência vai além, pois a palavra “treinamento”

1 Ver parágrafo 4º do artigo 87: “Até o fim da Década da Educação somente serão
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamen-
to em serviço”.
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vem acompanhada da expressão “em serviço”, que traz consigo a
situação da sala de aula, o espaço de trabalho do professor.

Esse hibridismo parece ser uma tônica nos debates e reflexões
sobre formação de professores. Treinamento, formação em serviço,
aperfeiçoamento profissional, capacitação e formação continuada
são alguns termos que acabam por revelar as concepções norteado-
ras de textos, propostas ou políticas educacionais. Um exemplo é
encontrado ainda na própria LDB, também em suas disposições tran-
sitórias, no item III, do §3º do artigo 87:

Cada município e, supletivamente o Estado e a União,
deverá realizar programas de capacitação para todos os
professores em exercício, utilizando também, para isto,
os recursos da educação a distância. (Grifo meu)

Outro exemplo, o artigo 67, sobre a valorização dos profissio-
nais da educação, destaca a necessidade de

assegurar o ingresso exclusivamente por concurso pú-
blico; o aperfeiçoamento profissional continuado, inclu-
sive com licenciamento periódico remunerado para esse
fim; a progressão funcional baseada na titulação ou ha-
bilitação, e na avaliação do desempenho e um período
reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído
na carga de trabalho. (Grifos meus)

A utilização de diferentes expressões para o processo de for-
mação de professor é freqüente ao longo de seus nove títulos, sen-
do que, muitas vezes, expressa concepções diferenciadas ou refere-
se a processos distintos. Por exemplo, ao indicar o que os institutos
superiores de educação2 devem manter, o artigo 63 cita:

2 A criação de institutos superiores de educação tornou-se um tema polêmico, acir-
rando o questionamento de determinados especialistas sobre a intencionalidade
de distanciar a formação do profissional da educação da universidade – que teria
como objetivo central a formação de pesquisadores. Ou seja, segundo alguns edu-
cadores, subjacente a essa proposta está uma concepção que, uma vez mais, apre-
senta uma dicotomia entre pesquisa e ensino, produção e reprodução de conheci-
mentos. Ver documentos ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação); FORUMDIR (Fórum dos Diretores das Faculdades de
Educação das Universidades Públicas Brasileiras); ANPEd (Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação); FORGRAD (Fórum de Pró-Reitores
de Graduação das Universidades Brasileiras).
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I – cursos formadores de profissionais para a educação
básica, inclusive o curso normal superior, destinado à
formação de docentes para a educação infantil e para as
primeiras séries do ensino fundamental;

II – programas de formação pedagógica para portadores de
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à
educação básica;

III – programas de educação continuada para os profissio-
nais de educação dos diversos níveis. (Grifos meus)

Entre esses itens, mais do que diferentes expressões, há indica-
ção de processos diferenciados, que poderíamos denominar forma-
ção inicial, pós-graduação e formação continuada, nos itens I, II e
III, respectivamente.

A relevância ou a atribuição de importância à prática de sala de
aula é perceptível em uma das indicações da LDB que mais direta-
mente afetou a organização dos cursos de graduação: o artigo 65,
que determina o mínimo de trezentas horas para a disciplina Prática
de Ensino na formação docente. Tal indicação exclui a formação do-
cente para a educação superior. A preparação para o exercício do
magistério superior, segundo o artigo 66, deve ser feita em nível de
pós-graduação, prioritariamente, em programas de mestrado e dou-
torado.

As orientações da LDB geraram diferentes organizações do
currículo dos cursos de graduação. E, em alguns casos, tais reorga-
nizações curriculares resultaram de intensos debates. O depoimen-
to de uma professora3 revela um viés dessa polêmica:

até há dois anos atrás nós não tínhamos nenhuma maté-
ria de formação de professor, todas as matérias eram cur-
sadas na FAE; Didática, Prática e as outras, Estrutura,
Psicologia e vai por aí. E com a LDB teve aquele aumento
enorme da carga de Prática de Ensino, então houve uma
briga muito grande porque o departamento achou que

3 Trata-se de entrevista realizada na pesquisa sobre os cursos de História em Belo
Horizonte que gerou a tese de doutorado A formação do professor e o ensino de
História – espaços e dimensões de práticas educativas (Belo Horizonte, 1980/
2003), de Cláudia Sapag Ricci, apresentada ao Departamento de História do Pro-
grama de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do pro-
fessor doutor Marcos Silva.
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um tanto X da Prática deveria ficar para o nosso curso.
Havia o interesse de ficar tudo na FAE, mas aí foi uma
briga, a FAE é muito mais forte em termos da reitoria do
que a FAFICH, mas aí a briga foi feia e nós conseguimos
ficar com 180 horas de Prática de Ensino divididas em
Prática 1, Prática 2 e Prática 3. Ora, o que acontece? Isso
cria um problema porque na verdade como esses outros
cursos são voltados ao mercado de aula, o curso da FA-
FICH, da UFMG sempre se pautou por formar pesquisa-
dores; as aulas são teóricas. a maioria delas, tem muita
pesquisa. [...] Então essa questão do ensino sempre ficou
meio secundária, não obstante existam grupos que bri-
gam [...] que dão uma ênfase maior para a graduação e
uma ênfase menor para a pós, acham que a graduação é
mais importante. Mas com a entrada dessas Práticas acon-
tecem problemas interessantíssimos: as Práticas são da-
das por pessoas que nunca trabalharam no ensino fun-
damental e no ensino médio, são pessoas que mexem com
ensino, mas mexem com ensino na perspectiva de traba-
lhar com professores, com livro didático, etc., mas não
dentro de sala de aula. Então a Prática de Ensino está
muito voltada para a questão mais teórica e metodológi-
ca da pesquisa no ensino, que eu acho que é fundamen-
tal; ou seja, o professor tem que pesquisar, mesmo que
não seja pesquisa para projetos de pós, etc., tem que pes-
quisar. [...] Recentemente entrou um professor que fez o
concurso explicitamente para Prática, que trabalha mui-
to nesse viés, mas também não é um professor que esteja
em sala de aula do ensino fundamental ou médio. E a
grande questão que se coloca é a seguinte: a Prática fica
meio solta porque na verdade não é vocação. Isso já foi
dito, já foi reiterado, etc. Vocação do departamento tra-
balhar com ensino. A nossa pós, por exemplo, nas nossas
três linhas de pesquisa, embora possa caber algum tra-
balho sobre escola, mas escola enquanto um aparelho de
Estado, na nossa pós questão de ensino não entra, não
tem interesse, não há orientadores, então nós temos uma
ambigüidade, ou seja, ao mesmo tempo que se brigou
para pegar as Práticas de Ensino – eu, por exemplo, fui
contra –, não tem professor para dar Prática de Ensino.
Então eventualmente isso acontece na Câmara, você atri-
buir Prática de Ensino para uma pessoa que nunca ouviu
falar em ensino. As pessoas aqui não tem a menor noção;
fora dois ou três, ninguém nunca pôs o pé em uma sala de
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aula de ensino fundamental ou médio, nunca. Então o
que acontece é que isso é uma coisa complicada, são to-
dos professores-doutores que já entram direto para a uni-
versidade, trabalham na universidade, são pesquisado-
res e não podem, não é por incapacidade e por
incompetência, não têm a menor noção do que é uma sala
de aula, não podem ter mesmo porque nunca passaram
por isso. Então fundamentalmente o curso acaba por for-
mar pesquisadores. [...] Então nós temos essa questão que
é essa ambigüidade, ou seja, não é a vocação do curso,
embora nós tenhamos uma licenciatura. Inclusive eu já
fui voto vencido na Câmara, porque ali também tem uma
questão meio de poder, se você acaba com a licenciatura
o MEC vem em cima, mas eu falei que não faz sentido ter
licenciatura aqui, faz só bacharelado. A gente está muito
parecido com a física por exemplo, a física tem a licenci-
atura e bacharelado, para licenciatura nada, para o Ba-
charelado tudo. Aqui não chega a esse ponto porque to-
dos os professores trabalham na graduação, orientam,
etc., mas essa orientação jamais é voltada para o ensino,
não há um projeto de ensino aqui.

No depoimento, é perceptível, além das divergências internas
entre os profissionais da instituição frente à formação do professor
de História, a importância da experiência no espaço escolar como
instância formadora para o professor daquela área. A entrevistada
ressalta a necessidade da vivência no cotidiano escolar e do traba-
lho com os ensinos fundamental e médio para a capacitação de um
professor de Prática de Ensino. Apesar de não esconder sua opção
pelo bacharelado, ou seja, pela formação de pesquisadores, revela,
em relação à formação de professores, a preocupação com a articu-
lação entre teoria e prática.

Essa relação entre teoria e prática parece central em diferentes
discursos. É objeto de reflexão crítica e questionamentos em uma
série de documentos produzidos por entidades e movimentos so-
ciais ligados à questão da formação do professor. Ao analisar, espe-
cificamente, o documento do Conselho Nacional de Educação so-
bre as diretrizes curriculares para a formação inicial de professores
da educação básica, Iria Brzezinski, secretária geral da ANPEd, re-
presentando a então presidente da ANPEd, professora Nilda Al-
ves, é bastante crítica em relação a uma suposta relevância da práti-
ca na formação dos professores, que, na verdade, busca desqualificar
ou reduzir o espaço para essa formação.



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a
formação de professores

171

[...] a formação do professor para atuar na educação bá-
sica é entendida como um processo marcado pela com-
plexidade do conhecimento, pela crítica, pela reflexão-
ação e pela criatividade. Esse paradigma contrapõe-se
àquele que concebe a educação como propulsora de um
desenvolvimento sustentável com “equidade” (dar ao
cidadão aquilo que lhe compete e não aquilo que mere-
ce), conceito coerente com a lógica do mercado mundi-
alizado. Decorrentemente desse modelo, o preparo do
professor centra-se no desenvolvimento de competências
para o exercício técnico-profissional, consistindo, pois,
em uma formação prática, simplista e prescritiva, baseada
no saber fazer para o aprendizado do que vai ensinar.
Infelizmente esta é a concepção de formação de profes-
sores predominante no documento do CNE sobre as di-
retrizes curriculares para a formação inicial de forma-
ção de professores da educação básica em nível superior.
(BRZEZINSKI, 2001, p. 2; grifos meus)

Ainda no mesmo documento, a crítica a uma utilização equi-
vocada da relação teoria e prática:

Existe, no âmbito educacional, uma falsa crença de que
na formação de professores a prática é uma e a teoria é
outra e de que a teoria guarda distância da prática. É uma
falsa crença porque é impossível dissociar-se o que, pela
natureza conceitual, é indissociável: a teoria da prática. [...]
Um outro aspecto da proposta em questão a ser destaca-
do diz respeito ao caráter iminentemente prático empres-
tado ao modelo de formação de professores. A maior ex-
pressão desse caráter está na concepção de competência
adotada, que enfatiza o que fazer na prática pedagógica.
Como está definida no documento, competência se res-
tringe a um saber prático que vai se consolidando na situ-
ação de ensino “que se materializa na relação que se es-
tabelece entre duas individualidades, a do professor e a
do aluno” (UCG/EDU, 2001, p. 2) e na vivência de pro-
blemas cotidianos como objeto das pesquisas para solu-
cionar problemas práticos e imediatos. Além de conferir
ao trabalho do professor um caráter muito próximo ao
artesanal, a proposta desloca o eixo do ensino para a apren-
dizagem, com um forte enfoque na experiência, na práti-
ca, o que se contrapõe à idéia de formação que se funda-
menta na produção de conhecimento teórico mediante a
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inserção em realidades concretas, ou seja, formação cen-
trada na práxis. (BRZEZINSKI, 2001, p. 4-5)

A discussão da relação entre teoria e prática aparece nessa po-
lêmica relacionada aos conceitos de competências e habilidades,
presentes em diversos documentos dos ministérios, como as Dire-
trizes Curriculares dos Cursos de História. Para muitos pesquisa-
dores, tais conceitos são expressão de um projeto político educacio-
nal, de abrangência internacional, revelado no relatório do Banco
Mundial de 1995. Nessa política, estreitamente vinculada à produ-
tividade, a educação estaria baseada na eficiência, na eficácia e na
racionalidade técnica. É um outro viés, crítico e questionador das
medidas de reestruturação curricular incentivadas pelo Ministério
da Educação. E bem distante das afirmações de Maurice Tardif
(2002) sobre os saberes docentes e formação profissional.

Tais orientações legais, ao se efetivarem nas universidades,
são profundamente permeadas pelas trajetórias pessoais dos pro-
fessores universitários; pelos embates entre departamentos no in-
terior da mesma universidade; pelas características organizacio-
nais das universidades e pela demanda do mercado de trabalho.
A transição entre o escopo da nova legislação, a formulação de
um novo currículo e a prática concreta em sala de aula parece co-
locar a política de formação de professores ainda como uma ques-
tão a ser resolvida no interior das universidades. Muitas vezes, as
soluções encontradas parecem continuar vinculadas ao engajamen-
to pessoal, e não institucional, dos professores universitários en-
volvidos nessa questão.
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Educador: um conceito múltiplo

A CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação), como o nome revela, organiza, em âmbito nacional, os t t t t traba-
lhadores em educação.     A entidade nasceu, em 1960, como CPPB (Con-
federação Nacional dos Professores Primários) e passou por várias
fases de ampliação de sua base social. Em 1989, unificou-se com a
FENAJE (Federação Nacional dos Supervisores Educacionais), a
FENOE (Federação Nacional de Orientadores Educacionais) e a
CONAFEP (Confederação Nacional de Funcionários de Escola).

Tal processo foi precedido de intenso debate sobre o nome que
identificaria a organização. De um lado havia a defesa de um con-
ceito que, profissionalmente, abrangesse todos os segmentos unifi-
cados. De outro, a idéia de que o nome deveria demarcar uma rela-
ção com os compromissos sociais dos trabalhadores filiados, no ano
anterior, à CUT (Central Única dos Trabalhadores). Prevaleceu essa
concepção de classe, que deriva das relações socioeconômicas, nas
quais o trabalho ocupa papel central.

Portanto, a expressão “trabalhadores em educação” abrange as
pessoas que se ocupam deste ramo de atividade. Ao mesmo tempo,
supõe a existência     de empregadores, que, no Brasil, podem ser públi-
cos ou privados, já que, pela Constituição, a oferta da educação es-
colarizada é facultada ao setor privado. Mesmo as cooperativas – e
outras formas recentes de transferência de responsabilidades go-
vernamentais – mantêm essa relação.

O conceito de trabalhador em educação é, portanto, amplo.
Abrange várias categorias, como professores, especialistas, e funcionários

A condição docente:
trabalho e formação

Juçara Dutra Vieira
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de escola. Essas categorias recebem suas denominações a partir da
atividade específica ou da atividade predominante no local de tra-
balho. No caso dos professores, há outro conceito, o de magistério,
que provém do latim magister/magisteriu e que se vincula ao ato de
ensinar. Já que “ensinar” é um termo mais restrito que “educar”,
esse conceito exclui os funcionários e, atualmente, para efeitos pre-
videnciários, os próprios especialistas.

Existe também uma relação entre cargo e função. Geralmente,
o cargo é preenchido, no serviço público, por concurso de provas e
títulos. O concurso – ou outra forma de admissão – destina-se ao
cumprimento de funções. Daí resulta, por exemplo, a     função docente
ou de magistério. Evidentemente, os termos não têm idêntico signi-
ficado, mas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
eles se equivalem, como mostram os artigos relacionados aos profis-
sionais da educação.....

Aliás, a LDB refere-se aos profissionais da educação não com
base em um conceito, mas considerando, especificamente, sua for-
mação. No artigo 62, disciplina a exigência de habilitação para atu-
ação docente/de magistério na educação básica; no artigo 64, esta-
belece a formação para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional, também para a educação bá-
sica; no artigo 66 dispõe sobre a formação para o magistério superior.
Os funcionários de escola não são mencionados.

O dado importante na Lei é a menção aos profissionais de edu-
cação, , , , , no Título VI, ainda que desprovida de caracterização. As-
sim, profissional é o trabalhador em educação devidamente forma-
do para o exercício da profissão. Por isso, a CNTE, historicamente,
luta pela superação da situação de professores “leigos”. Embora o
número tenha diminuído, nos últimos anos, a falta de professores
em determinados componentes curriculares tem sido motivo de preo-
cupação. Segundo o MEC (Ministério da Educação), faltam milha-
res de professores somente de química, física, biologia e matemáti-
ca no ensino médio.

A Confederação tem, igualmente, intensificado o esforço para
o reconhecimento dos funcionários de escola como agentes educa-
tivos devidamente profissionalizados. A resolução 5 do CNE (Con-
selho Nacional de Educação), que instituiu a 21ª área profissional,
formando técnicos de nível médio, já homologada pela portaria 53
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do MEC, abre uma nova etapa na luta histórica pela valorização
profissional dos trabalhadores em educação.

Formação: um tema recorrente

Tanto pelo diálogo com a base quanto por constatações resul-
tantes de pesquisas e investigações, a CNTE constatou que o tema
da formação é uma das maiores preocupações dos trabalhadores
em educação. Em 2003, o MEC entrevistou dois mil professores de
todas as regiões do País a propósito da constituição de uma Rede
Nacional de Formação, que registrou os seguintes resultados:

a) formação continuada – muito interesse em participar (81,4%)
com financiamento do poder público (87,6%);

b) carreira e formação – progressão na carreira também regula-
da pelo mérito (71%), promoção pela competência profissio-
nal (70,4%);

c) políticas públicas (aqui numa escala de 1 a 10) – programas
de educação continuada (9,3), exigência de qualidade nos
cursos de formação (9,1), gratificação por comprovada com-
petência (8,7), sistemas estaduais de avaliação (8,5), piso sa-
larial nacional para a educação básica (8,2) e programas de
aceleração de aprendizagem (7,6).

Os resultados mostram, além de consciência profissional, uma
grande percepção da complexidade da sociedade contemporânea.
Há uma fantástica ampliação dos campos do saber, contínuo desen-
volvimento de novas tecnologias, expansão das formas e dos meios
de comunicação tradicionais e virtuais. Tudo isso altera a relação do
educador com o conhecimento, com a formação pedagógica e com os
procedimentos de trabalho. Onde e como buscar respostas? Que re-
ferenciais teóricos podem sustentar a prática pedagógica? Em que
realidade sócio-educativa se assenta e se revitaliza essa prática?

As universidades têm papel preponderante nesse processo. Mas
o que acontece com os profissionais que estão se formando? E com
os que se formaram há mais tempo? Para os primeiros, existe uma
(até natural) distância entre a vivência acadêmica e o mundo da
escola. Entre os segundos, a distância é entre a formação inicial e a
experiência profissional. As universidades precisam continuar com
suas prerrogativas; porém, conhecendo melhor a escola. Ao mesmo
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tempo, os projetos político-pedagógicos das escolas precisam refle-
tir os anseios da comunidade escolar sem deixar de amparar-se nos
referenciais teóricos e nos instrumentos de pesquisa construídos na
academia.

É recente a retomada do debate sobre a relação entre os dois ní-
veis de ensino: o básico e o superior. Há demandas acumuladas, tenta-
tivas de buscar atalhos por meio da expansão da oferta, por exemplo,
da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A CNTE julga importante a
utilização de metodologias de educação a distância, pela UAB, para a
formação permanente, mas não têm a mesma compreensão em rela-
ção à formação inicial. Insiste também na instalação do debate sobre o
ano “sabático”, medida que poderia representar um salto de qualida-
de na área de formação dos profissionais da educação.

É preciso considerar o papel dos gestores. Em 2006, o governo
federal admitiu a necessidade de alterar a LDB, que remetia a res-
ponsabilidade pela formação dos profissionais da educação básica
aos governos estaduais. Na prática, os estados limitaram-se a com-
bater e, muitas vezes, colaborar com os municípios para a resolu-
ção da situação dos educadores leigos. Mas nunca houve política
voltada para a formação inicial e permanente como responsabilida-
de pública, excetuadas algumas experiências pontuais.

Desse modo, fica o educador responsável pela própria formação e
com, pelo menos, dois dilemas: dispor de universidade pública acessí-
vel ao seu local de moradia ou despender recursos dos baixos salários
que recebe. Por isso, muitas vezes, o educador tem a ilusão de que se
qualifica freqüentando todos os cursos, seminários e congressos; eles
são válidos, mas, por suas características, não estabelecem vínculos
diretos com as necessidades e urgências do exercício profissional.

O desafio de corresponder a essa nova conjuntura é motivo de
preocupação e de estresse. Nos anos 1970 foi identificada, nos Esta-
dos Unidos, a síndrome de burnout1 traduzida, não literalmente, para
o português como síndrome da desistência. Em 1999, a CNTE, por
intermédio da Universidade de Brasília e com o apoio da OIT (Or-
ganização Internacional do Trabalho) e da UNESCO (Organização

1 Burnout é uma doença profissional, descoberta nos EEUU, nos anos 1970, que
significa, literalmente, “perda de fogo”, de energia, de capacidade de envolvi-
mento com as pessoas e com o trabalho.
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das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), reali-
zou a pesquisa numericamente mais abrangente, entre as feitas até
então, com aplicação de 50 mil questionários. Os resultados foram
os seguintes:

Tabela 1

Componente do burnout (%)

A preocupação com essa e outras doenças profissionais chegou
até a Internacional da Educação. Em reunião do Comitê Executivo,
em 2006, por iniciativa da CNTE, foi aprovada uma resolução no
sentido de buscar o reconhecimento da OIT e da UNESCO para
esses problemas de saúde. Evidentemente, é preciso combater as
causas. Porém, enquanto persistir essa realidade, é necessário tra-
tar os casos que se apresentam, sem prejuízos funcionais e com pa-
râmetros definidos nos processos de negociação entre trabalhado-
res e empregadores.

O aluno: direito à educação

Para estabelecer a relação entre formação e trabalho, natural-
mente, é indispensável um olhar sobre o aluno. Quem é, quais suas
necessidades e perspectivas, como vê a escola e a educação? Trata-
se, evidentemente, de pensar e entender esta geração. O mundo
ocidental vive, há várias décadas, sob as pressões e os regramentos
do modelo capitalista neoliberal em um momento histórico de gran-
des conquistas científicas e tecnológicas. Experimenta também uma
nova idéia de tempo e de espaço, fruto da universalização dos meios
de comunicação e do avanço da informática e da cibernética.

Para a escola e para os educadores interessa refletir sobre o fato
de que esta geração está submetida a um ambiente sociocultural

Intensidade

Baixa
Moderada
Alta

  Fonte: CODO; VASQUES-MENEZES, 2000, p. 33.

Perda de envolvi-
mento pessoal

31,5
31,5
37,0

Despersonalização

69,1
20,2
10,7

Exaustão
emocional

47,9
27,0
25,1
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em que predomina a idéia de competição, de individualismo, de
sucesso individual. É um ambiente onde a violência cresce e não
pode, simplesmente, ser atribuída às desigualdades sociais – que
são cada vez maiores. Ela está dentro das instituições; está vulgari-
zada, tanto na vida pública quanto na vida privada. Enfim, há vários
desafios dos pontos de vista político, cultural e civilizatório.

Em tal contexto, mais do que nunca, é preciso pensar o papel
da escola, identificar o que é essencial para os alunos. Mais do que
informação – hoje produzida em muitas outras instituições e am-
bientes de trabalho – a escola deve preocupar-se com a formação.
Para isso, necessita estar em sintonia com a comunidade escolar,
seus anseios e suas necessidades. Muitas vezes, deve ser indutora
deste debate, elevando as expectativas dos estudantes e dos pais
em relação à instituição escolar. Cabe-lhe agregar novas possibili-
dades à noção de educação como “direito”. Essa tarefa supõe uma
visão histórica comprometida com a sociedade, especialmente com
os setores populares, maiores demandantes de educação pública.

Ao mesmo tempo em que esta geração sofre as conseqüências de
um refluxo civilizatório, suas possibilidades de acesso à informação
são cada vez maiores e diversificadas. A proliferação de estímulos
tecnológicos, visuais e auditivos e o surgimento constante de novi-
dades de informação e lazer – mesmo que fragmentadas – trouxeram
uma nova realidade para crianças, adolescentes e jovens. Eles, hoje,
aprendem de forma diferente, têm inteligência mais interativa.

Enfim, os estudantes apresentam necessidades sociais, intelec-
tivas e de habilidades que exigem mais do sistema, da escola e dos
profissionais da educação. Uma organização curricular menos es-
treita e compartimentada, por exemplo. Uma gestão democrática
capaz de superar-se continuamente. Um projeto político-pedagógi-
co efetivamente construído e vivenciado pela comunidade escolar.
Novos paradigmas teóricos, metodológicos e formativos voltados
para a ampliação do direito à educação.

Exercício profissional: algumas condições

Salário, jornada e condições de trabalho

Se o tema da formação é essencial para a garantia do exercício
profissional, é indiscutível a importância do salário. Constata-se um
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rebaixamento generalizado em todas as esferas de administração
pública e também em estabelecimentos privados. Há fatores estru-
turais, como a competência das esferas de governo dentro do pacto
federativo e a urbanização da sociedade brasileira. O deslocamento
de milhões de brasileiros para as cidades provocou demanda por
escola. Essa demanda foi atendida à custa de um rebaixamento sa-
larial constante. Ao mesmo tempo, tem-se de considerar que os
municípios e os estados – a aos quais cabe a responsabilidade de
contratação dos profissionais da educação básica – são entes fede-
rados com menor capacidade de arrecadação do que a União. Há
estados e municípios ricos, mas essa não é a regra geral.

Além dos fatores estruturais, há que se considerar a conjuntu-
ra. As duas últimas décadas foram de aplicação das políticas neoli-
berais e do conseqüente afastamento do Estado das responsabilida-
des para com as políticas públicas. Privatização, municipalização,
transferência de responsabilidades, planos de demissão voluntária
e falta de concursos periódicos passaram a ser políticas de muitos
gestores. Combinados, esses fatores foram responsáveis por um re-
baixamento salarial de tal ordem que hoje os trabalhadores em edu-
cação não conseguem viver dignamente com seus vencimentos.

Em 2002, a CNTE realizou uma pesquisa, envolvendo todas as
etapas e redes de ensino e entrevistando 4.656 pessoas em dez esta-
dos brasileiros: Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e
Tocantins. A média salarial ficou entre R$ 500,00 e R$ 700,00, asso-
ciada a uma jornada predominante de 40 horas semanais. A situa-
ção varia de estado para estado e de município para município.
Porém, em geral, os salários são muito baixos e incompatíveis com
a relevância social da profissão. Por isso, o maior desafio da CNTE,
neste ano, será a aprovação do PSPN (Piso Salarial Profissional
Nacional) pelo Congresso Nacional. Nos termos construídos pelos
trabalhadores, o Piso será importante fator de valorização e reco-
nhecimento profissionais, além de representar um passo de nature-
za funcional entre outros necessários para a constituição de um sis-
tema nacional de educação.

A falta de salário obriga os trabalhadores a jornadas de até 60
horas semanais. A CNTE defende jornada integral de 30 – e até 40
horas – num único estabelecimento. É uma forma de assegurar o
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profissionalismo e também possibilitar a identificação do educador
com a sua comunidade escolar. Essa identificação e o conseqüente
protagonismo da escola poderiam contribuir para diminuir a vio-
lência hoje instalada no meio e no entorno escolar. Evidentemente,
a violência não é gerada na escola nem é de sua responsabilidade,
mas o problema existe e não pode ser tangenciado.

Além de trabalhar em mais de uma escola, freqüentemente o
professor (mais raramente o funcionário) exerce suas atividades na
rede pública e em estabelecimentos privados. É uma forma de com-
plementar a renda, já que 61,9% dos entrevistados são casados/as
ou têm companheiro/a. Outra informação importante da pesquisa
é que 74,2% têm filhos. Por isso, o salário, para a maioria, não é
apenas de uso pessoal, mas familiar. Nesse caso, quanto maior o
número de dependentes, menor a qualidade de vida.

A combinação de salários baixos, múltiplas jornadas e inade-
quadas condições de trabalho levam a um quadro preocupante. Os
trabalhadores em educação não têm tempo para estudar, sequer
para atualizar-se. Sua saúde fica comprometida. Há doenças muito
típicas da profissão, ainda que não exclusivas: síndrome de burnout
e estresse, já mencionados, problemas na coluna, calos nas cordas
vocais, alergias, problemas cardíacos, para ficar em alguns. Uma
decorrência é o percentual de afastamentos, 22,6%, que são tripla-
mente negativos:

a) Para o trabalhador, em muitos casos, implicam perdas funcio-
nais e/ou salariais. Estados como São Paulo conferem prê-
mio pecuniário pela assiduidade. Há quem passe por cima
da doença ou da dor para ir à escola. Dependendo da dura-
ção ou da periodicidade, as licenças podem afetar a auto-esti-
ma, desestimular a seqüência do trabalho, provocar instabi-
lidade profissional.

b) Para o aluno, especialmente em se tratando de afastamento
de professor, a quebra de ritmo e a substituição precária ou
inadequada afetam diretamente a aprendizagem e, como con-
seqüência, a qualidade da educação.

c) Para a administração da escola significa, quase sempre, im-
provisação, já que poucas dispõem de professores substitu-
tos e funcionários em número suficiente para suprir as au-
sências.
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Carreira e relações de trabalho

Outro componente do conceito de profissional da educação é a
carreira. Na verdade, pelo menos no serviço público, não existe pro-
fissional se não há carreira. Ela estimula o crescimento pessoal e
funcional. Em geral, prevê duas ordens de progressão: por antigüi-
dade e por merecimento. Neste caso, estão a dedicação e, geralmente,
a atualização por meio de cursos, seminários, publicações e outras
atividades. É bem verdade que carreiras não combinadas com piso
salarial tendem a ser inócuas do ponto de vista da remuneração. E
não são poucas as compensações pelos baixos salários que afetam
as estruturas das carreiras para quem as têm. Também a contrata-
ção temporária tem sido largamente utilizada por gestores públi-
cos para evitar concursos. Aliás, o concurso público é uma forma
de assegurar qualidade e de democratizar o acesso.

A carreira, assim, inegavelmente é um direito corporativo. A
Constituição, pela reforma administrativa (Emenda nº 19) de 1998,
privilegiou as carreiras consideradas específicas de Estado, como
as vinculadas à arrecadação, à segurança nacional e à representa-
ção diplomática. Lamentavelmente, nem a educação nem a saúde
figuram entre as funções consideradas estratégicas para o Estado
brasileiro. Por isso, também o tratamento é diferenciado. Algumas
categorias têm tetos salariais; a dos profissionais da educação se-
quer tem piso.

Porém, mais que o direito de corporação, a carreira é uma garan-
tia para a sociedade. Com concurso e carreira não há – ou é menor –
o risco de que o governante eventual tenha todos os poderes sobre a
política a ser desenvolvida, até mesmo a da improvisação. Em al-
guns estados e municípios brasileiros, o empreguismo é responsável
por muitas deformações. Contratos de funcionários de escola em
número desproporcional ao de professores são um exemplo disso.
Perdem os trabalhadores, porque são precarizados e sempre estão
sob o risco do desemprego, perde a educação pela falta de valoriza-
ção profissional. Quadros estáveis garantem qualidade ao serviço
público; garantem continuidade; produzem memória. Portanto, car-
reira é um direito do profissional, mas, sobretudo, da sociedade.

As relações de trabalho, certamente, pressupõem, de um lado,
profissionais da educação e, de outro, as instituições, sejam públicas
ou privadas. Para estabelecê-las são necessários a legislação e os
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instrumentos e os mecanismos de gestão. Hoje, há duas demandas
importantes: a negociação coletiva no serviço público e a legislação
infraconstitucional sobre o direito de greve. Somente a partir de
1988, os trabalhadores do serviço público tiveram reconhecido o
direito à sindicalização. Por essa razão, estão em desvantagem em
relação a outras categorias de trabalhadores que atuam no setor
privado. O tardio reconhecimento desse direito é fruto de uma con-
cepção de que o trabalhador é um “servidor” do governo, e não um
funcionário a serviço da sociedade. Portanto, sem direito a opinião
política e a representação de seus interesses.

Tanto a negociação coletiva quanto a legislação sobre a greve
podem elevar o patamar de interlocução e buscar soluções mais
duráveis para os conflitos que se apresentam. A Constituição ga-
rante o direito de greve, mas como até hoje não houve regulamen-
tação, muitos trabalhadores são penalizados. Prevalece a falta da
norma sobre o direito constitucional. Além do mais, essa falta de
regulamentação também deixa de proteger a sociedade. Ela permi-
tiria, por exemplo, o funcionamento de creches e a alimentação es-
colar durante o período de conflito. Lamentavelmente, o projeto
ora em discussão inviabiliza o direito de greve no serviço público,
razão pela qual o movimento social é contrário à proposta.

Outra questão importante nas relações de trabalho é a existên-
cia de um código de ética para os profissionais. A Internacional da
Educação já tem uma formulação aprovada em Congresso. O Códi-
go não foi elaborado na linha de autocensura e muito menos como
instrumento de coerção ao exercício profissional. Parte do princí-
pio de que a “educação pública de qualidade [...] é fundamental
para o bem-estar da sociedade ao contribuir para seu desenvolvi-
mento econômico, social e cultural”. Portanto, os educadores têm a
responsabilidade de “promover a confiança da comunidade na qua-
lidade dos serviços que se esperam de todos/as os/as que estão
comprometidos/as com essa importante tarefa”.

Desse modo, a reflexão sobre a ética tem como objetivo pensar
no compromisso dos educadores com os estudantes e com a comu-
nidade escolar. Ao mesmo tempo, é um instrumento construído a
partir da compreensão de classe e de corporação. Portanto, uma
contraposição aos sistemas de avaliação de educadores, quase sem-
pre burocráticos e baseados nos interesses de muitos gestores em
obter estatísticas favoráveis a sua administração.
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Sistema e gestão democrática

As relações de trabalho são mediadas por muitos fatores, entre
eles, pela gestão. Há uma luta histórica dos trabalhadores em edu-
cação, que não é exclusiva da categoria, no sentido de sua democra-
tização. A gestão não está apartada de uma visão sistêmica. Infeliz-
mente, não incorporamos importantes discussões no projeto da LDB.
Entre elas, a instituição do Fórum Nacional de Educação, ao qual
caberia fomentar o debate em torno da elaboração do Plano Nacio-
nal de Educação. Mas preservamos algumas, como a constituição
de conselhos escolares, ainda não suficientemente consolidados, e
a eleição de dirigentes. Fomentamos conselhos e começamos a ser
mais eficientes no controle social dos recursos públicos.

Essa caminhada mostra que as relações de trabalho só podem
ser frutíferas se realizadas num contexto de transparência e de de-
mocracia. É imperioso construir e consolidar espaços de represen-
tação paritária entre trabalhadores, empregadores e sociedade. Afi-
nal, serviço público de qualidade interessa a todos. Há muito que
avançar nessa perspectiva. Todos têm o que dizer, todos têm opi-
nião, todos têm responsabilidades. É necessário ter métodos demo-
cráticos e construir mecanismos capazes de assegurar os processos
e levar à consecução dos objetivos de interesse da sociedade.

Um instrumento bem-utilizado pelo atual governo em várias
áreas sociais foram as conferências. Algumas, até, já em segunda
edição. Paradoxalmente, a educação só terá sua conferência em 2008,
depois de várias pressões do movimento social, do estudantil e do
sindical. O mecanismo não substitui fóruns permanentes, mas re-
presenta uma oportunidade de ouvir a sociedade, estabelecer prio-
ridades e metas, gerando um envolvimento organizado, e não ape-
nas baseado em voluntarismos e campanhas descontextualizadas.

Um dos grandes entraves nos conflitos entre os trabalhadores e
os empregadores, sejam públicos ou privados, é a questão financei-
ra. De um lado, estão os detentores do capital ou os gestores públi-
cos e, de outro, os trabalhadores. Essa relação tende a ser sempre
conflituosa e faz parte da luta de classes. Porém, há coisas que não
dependem de recursos financeiros; a democratização dos poderes,
por exemplo. Dependem da consciência e da vontade política de
seus agentes e são fundamentais para que a sociedade se aproprie
de suas prerrogativas.
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Financiamento

No ano passado, foi aprovado o FUNDEB. Trata-se do Fundo
de Desenvolvimento da Educação Básica, um mecanismo adicio-
nal no financiamento da educação, área que já tem recursos vin-
culados da União (18%) e dos estados e municípios (pelo menos
25%), e que deve preocupar-se com a elevação do percentual do
Produto Interno Bruto (PIB). Aliás, esta foi uma das bandeiras de
todas as entidades educacionais do País, expressa no Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) da Sociedade Brasileira: a destinação de
10% do PIB para o setor. O PNE aprovado em 1998 previa 7%,
mas o governo Fernando Henrique Cardoso vetou o dispositivo, e
o governo Lula manteve o referido veto. Essa elevação está dire-
tamente relacionada com a opção de desenvolvimento, com as
prioridades estratégicas de governo e com a forma de lidar com o
passivo social acumulado.

Ainda que com limites, o FUNDEB tem ensejado um grande
debate. O movimento comemorou a inclusão das creches no finan-
ciamento da educação pública, a responsabilização da União para
com a educação básica, a instituição do Piso Salarial Profissional
Nacional. Essas matérias, com exceção do PSPN, foram aprovadas
na Câmara e estão dependentes da aprovação no Senado. Isso, cer-
tamente, é pouco para a classe trabalhadora, mas é um exemplo de
como ela pode intervir em processos aparentemente impermeáveis
à sua participação.

Recentemente, o governo apresentou a proposta de Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). Trata-se de um grande guar-
da-chuva que abriga ações antigas e propostas novas. Estas, bas-
tante voltadas para os processos de avaliação de resultados de re-
des, escolas e profissionais da educação. O PDE teve o mérito de
pôr o debate sobre educação no cenário nacional e de buscar articu-
lações entre os entes federados: União, estados e municípios. Po-
rém, objetivamente, não vincula as ações a novas fontes de finan-
ciamento e até apresenta propostas sem aporte financeiro, como é o
caso do Piso. A CNTE produziu, por meio de sua Escola de Forma-
ção (ESFORCE), uma análise preliminar do PDE e, em novembro,
fará um debate com o MEC. Com isso, espera incluir a visão dos
trabalhadores nas ações de interesse do conjunto da sociedade.



A condição docente: trabalho e formação 187

Reconstruir identidades: profissionais e políticas

A complexidade do trabalho dos profissionais da educação está
diretamente relacionada com os desafios da educação, especialmente
a escolarizada, objeto destas reflexões. As questões estruturais e as
conjunturais parecem não dar lugar às soluções desejadas pelos
educadores. De fato, não existem relações de causa-conseqüência a
serem abordadas linearmente. São muitos os fatores a considerar,
alguns mais próximos, outros mais remotos, alguns dependentes
de leis, de políticas institucionais, outros, de concentração de esfor-
ços e de vontades.

Uma consideração importante, no que diz respeito ao nosso
espaço de ação, é o protagonismo dos trabalhadores em educação.
Durante muitos anos, fomos vítimas de duas potentes construções
ideológicas das classes dominantes: o mito do apoliticismo e a idéia
de que somos missionários. O primeiro retira nossa condição de
formadores de opinião. O segundo subtrai a idéia de profissionalis-
mo. Portanto, precisamos combater ambos, debatendo o projeto que
interessa à classe trabalhadora e à maioria da sociedade brasileira.

Outra consideração é sobre nossa identidade profissional. Nem
o milagre de um salário condigno restituiria, sozinho, as condições
de auto-estima tão necessárias ao exercício de nosso trabalho. Hoje,
há uma grande interrogação sobre a validade do nosso esforço di-
ante de tantas estatísticas desfavoráveis e diante de tanta pressão
pela melhoria da qualidade do desempenho da escola. Por isso, é
necessário tratar o tema da formação como uma responsabilidade
dos educadores, das agências formadoras e dos gestores.

Um olhar para dentro das nossas escolas nos mostra desmoti-
vação, precariedade, improvisação; porém, ao mesmo tempo, des-
venda muitas possibilidades. O que é frágil individualmente pode
transformar-se em ações bem-sucedidas quando envolve trabalhos
coletivos ou sintonizados. O projeto político-pedagógico e a gestão
democrática podem e devem exercer o papel de catalisador dos di-
ferentes talentos, habilidades e insuficiências.

A escola é – ou deveria ser – a referência de seu meio. Portanto,
aberta a ele, pensada e gerida com sua comunidade. Um dos desa-
fios é estabelecer formas simples, diretas e sistemáticas de comuni-
cação. Todos podem opinar sobre todos os temas, desde que lhe
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sejam facultadas condições, inclusive de linguagem. Muitas vezes,
falamos para nós mesmos cifradamente, como se um pai ou uma
mãe com pouca instrução não pudesse opinar sobre aprendizagem,
currículo ou avaliação.

De qualquer modo, a escola pública continua sendo um espaço
onde se pode radicalizar a democracia e exercitar a criatividade.
Há inúmeros exemplos de superação de adversidades estruturais,
financeiras, de escassez de material didático e pedagógico. Não
depender exclusivamente da formulação de terceiros (autores de
livros didáticos, sugestões curriculares, etc.) demanda um esforço
coletivo da escola, mas é um processo que envolve, responsabiliza,
eleva as relações e qualifica o trabalho escolar.

Não existe nenhum município no país que não tenha, pelo me-
nos, uma escola. Ela é uma instituição presente em todos os lugares
e atende todos os grupos sociais. Essa capilaridade nos transfere
um compromisso muito grande. Nós não podemos ficar indiferen-
tes ao debate nacional; precisamos travá-lo não com estreiteza, sem
olhar o conjunto dos interesses populares. Ao mesmo tempo, não
podemos deixar de enfocar uma prioridade que, para nós, não é
discurso circunstancial, mas objeto de nossa luta constante. Preci-
samos, organizadamente, na teoria e na prática, colocar a educação
e o serviço público no centro das atenções da sociedade brasileira.
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Dez anos da nova LDB pode ser uma oportunidade para fazer-
mos um balanço sobre a formação docente. A copiosa produção teó-
rica e legal sobre o tema e sua centralidade em congressos mostram
que a formação docente tem sido objeto de permanente balanço.
Uma questão logo se impõe: com que parâmetros ou com que refe-
rentes vem sendo analisada a formação docente?

As análises têm girado preferencialmente em torno das leis, das
normas, dos pareceres, em torno de modelos predefinidos de for-
mação e em torno do locus ou dos cursos e instituições formadoras.
É freqüente os textos começarem lembrando a nova legislação, os
novos decretos e pareceres do CNE; daí passa-se para a história das
leis, diretrizes e normas como configurantes da docência e de sua
formação. As políticas e reformas curriculares dos cursos de Peda-
gogia e de licenciatura, ao traduzirem o corpo legal, são como a
história das matrizes em que foi se moldando, e não o protótipo
idealizado de docente. Uma crença no peso das leis como configu-
rantes do real.

As análises têm girado ainda em torno de modelos predefini-
dos de docência. Passam a crença de que existiria um protótipo
único, permanente de docente, de profissional da educação a ser
perseguido e conformado pelas políticas, pelas normas, pelos cur-
sos e pelos currículos. Uma farta produção teórica se tem empenha-
do na conformação e na defesa de um protótipo ideal a partir de
uma concepção sócio-histórica de educador, que justificaria uma
base comum nacional e igualdade de condições de formação em
um formato de escola única de formação. Nesse protótipo ideal se

Condição docente,
trabalho e formação

Miguel González Arroyo
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destacam os traços de intelectual com consciência crítica, para uma
educação idealizada como crítica e transformadora, em uma escola
única de educação básica. Sem dúvida, uma das trajetórias mais
desafiantes da história da formação docente tem sido esse tenso
esforço por conformar esse modelo e esse protótipo ideal de educa-
dor intelectual crítico.

Com base nesse modelo vêm sendo avaliadas e criticadas as
políticas e as leis, as normas e os pareceres. A lógica parece ter sido
conformar esse modelo e esse protótipo ideal e usá-lo como refe-
rência de análise de conjunto de processos legais que o conformam
ou deformam. Modelo referência para ideais de políticas de cursos
e currículos e para ideais de escola de educação básica. Um traço
dessas análises tem sido a crítica permanente e contundente a toda
política e norma que se afasta do protótipo idealizado. Crítica con-
seqüente com a crença em uma direção única e linear da história
social, cultural, civilizatória e educativa. Em uma direção de pro-
gresso humano e civilizatório com que a educação e a docência de-
vem estar comprometidas.

Esses méritos não têm evitado, porém têm contribuído para não
dar a devida atenção à história e a seus meandros nem às formas
concretas de viver a docência, por sujeitos e coletivos concretos,
históricos, contextualizados e tão diversos. Como o protótipo e o
modelo foram construídos de ideais, e não do real, a história con-
creta, os sujeitos concretos que vivenciam a docência e as formas de
trabalho têm sido desconsiderados ou criticados como desvios do
ideal de docência e de formação. A crítica não tem focalizado ape-
nas as leis, diretrizes e políticas de formação. A crítica se tem volta-
do também para a condição e o trabalho docentes, para os sujeitos
desse trabalho, vistos como distantes do ideal de intelectual; criti-
cados por ainda se pautarem por valores tradicionais e por se atola-
rem na solução de problemas práticos. Se o ser docente já está pré-
definido por uma direção inexorável da história, não tem sentido
dar atenção à história real da condição docente do trabalho e da
formação. Interessaria apenas estar em permanente estado de aler-
ta para os desvios nessa trajetória vindos do Estado, das políticas,
das leis, dos cursos e dos currículos e até dos docentes. Reconhece-
mos que por aí as análises se fecham em si mesmas, e perdem a
perspectiva histórica.
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É possível inverter essa direção?

O tema “condição docente, trabalho, formação” sugere que é
possível outra direção: priorizar a condição docente, ou a produção
da condição e do trabalho docente e por aí aproximar-nos da forma-
ção. Pensar e repensar as propostas de formação, leis, diretrizes e
normas, assim como os modelos e protótipos de docência, a partir
das formas concretas históricas de ser professor-educador e de traba-
lho docente. A ordem proposta no tema sugere superar a visão pre-
dominante nas análises: que as políticas, leis, normas de formação
conformam a condição docente e o trabalho. O tema sugere dar mai-
or atenção aos processos de produção da condição e do trabalho do-
cente e a partir daí repensar modelos, protótipos, políticas, normas,
cursos e currículos. Dar mais atenção a como os professores e as pro-
fessoras experimentam sua condição e seu trabalho, o que falam de si
mesmo; como constroem suas identidades coladas ao trabalho.

A ordem do tema também sugere repensar concepções de for-
mação. Rever concepções configurantes     de formação. O ser docente
e o trabalho docente se explicariam pela formação recebida. Logo, a
permanente ilusão: reafirmemos o modelo ideal e redefinamos a
formação com novas políticas, normas, diretrizes e novos currícu-
los e teremos outra docência e outro trabalho docente. A centrali-
dade dada nas políticas de formação reflete essa crença no papel
constituinte da formação sobre a condição e o trabalho docente.

Temos investido mais em políticas de formação do que em po-
líticas de trabalho docente. Talvez a justificativa não esteja na cren-
ça teórica no papel constituinte da formação, mas no maior custo
de investir em políticas que redefinam o trabalho docente e a con-
dição docente.

Não seria uma questão de crença no papel miraculoso da for-
mação, mas uma questão de custos contáveis e de controle político?
O que é preocupante é que o pensamento educacional e os profissi-
onais dos centros de formação dediquem tanta energia a cultivar a
crença no papel conformador da formação e secundarize o trabalho
docente e sua formação deformadora. Uma forma de cultivar nosso
papel de formadores de docentes?

Esta visão conformante da formação reforça a visão precedente (AR-
ROYO, 1999). Faz parte do pensar mais tradicional que a qualificação
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dos professores se coloque como um pré-requisito e uma precondi-
ção à implantação de mudanças nas escolas. Se pretendemos intro-
duzir mudanças pedagógicas ou curriculares, a primeira questão a
colocar seria como capacitar os docentes para as novas tarefas. Não
damos tanta importância a que mudanças no trabalho serão neces-
sárias para as mudanças pedagógicas pretendidas.

A crença parece ser que as formas de ser e de vivenciar as do-
cências e os processos de trabalho serão meras conseqüências das
políticas de formação; a docência e o trabalho docente feitos e con-
formados de fora, sem história própria. A história da condição do-
cente fica, assim, reduzida à história dos modelos, das políticas e
das leis que regulam sua formação.

O tema, ao sugerir um primeiro olhar para a condição docente
e para o trabalho para depois conformar a formação, aponta para a
superação dessa tradicional visão conformante e precedente das
políticas, das diretrizes e dos currículos de formação. O tema apon-
ta a conveniência de partir das formas históricas, contextualizadas
de viver a docência pelos seus sujeitos concretos, históricos em sua
diversidade. Partir das formas plurais, tensas de vivenciar o traba-
lho docente para equacionar a formação.

Sendo a intenção do tema colocar-nos nessa direção, estaremos
dando uma virada histórica no pensar, pesquisar, programar a for-
mação. Estaremos sugerindo que o olhar sobre a condição ou a pro-
dução docente na atualidade ou nos últimos 10 anos deveria ser o
ponto de partida e de referência para repensar normas, leis, diretri-
zes e políticas, cursos e avaliações. Esse deveria até ser o ponto de
partida nos currículos de formação de Pedagogia e de licenciatura.
Dedicar mais tempo a perguntar-nos como são vividos a docência,
o trabalho docente, a história de sua formação, as tensões e os im-
passes da docência na educação básica, sobretudo pública popular,
nas escolas do campo, indígenas, quilombolas, a docência na EJA,
na educação da infância... Saber mais sobre a docência para a qual
se prepara, seria um dos saberes mais formadores; seria o nortea-
dor para a conformação do currículo de formação.

O tema não sugere partir de modelos para adequar a condição
de docente e seu trabalho a modelos ideais, mas ir construindo, em
um diálogo atento entre realidade e ideais, os parâmetros de for-
mação.
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Como nos aproximar da condição docente e do trabalho

Como olhar a formação a partir da condição docente e do tra-
balho? Não em uma relação linear, idealizada, mas tensa e em per-
manente construção-reconstrução no jogo da dinâmica social, polí-
tica e cultural. Devemos analisar e conformar a formação tendo como
referência a condição docente e o trabalho em uma perspectiva his-
tórica; conseqüentemente, manter como ponto de partida uma per-
manente atenção às mudanças e aos impasses que vêm acontecen-
do no ser docente da educação básica e, mais especificamente, nas
situações concretas de trabalho. A partir daí podemos colocar que
processos de formação da docência vêm acontecendo e deverão
acontecer para dar conta dessas mudanças e desses impasses. Acom-
panhando essa trajetória histórica tensa poderemos ter elementos
para rever modelos, reformular políticas e diretrizes, currículos e
cursos de formação.

Mas com que olhar histórico aproximar-nos? Optar por uma
perspectiva histórica significará não ver a condição docente como
um dado, uma forma de ser estática, atemporal. Não vê-la como
uma condição essencial nem sequer como um dever ser, um para-
digma e um protótipo ideal de docente-educador a formar como
protótipo para ser seguido. A expressão “condição docente” talvez
merecesse ser vista como produção docente, histórica, em permanen-
te conformação. Não como uma condição pronta, permanente a ser
introjetada como personalidade para cada candidato formado para
o magistério. Não como uma forma de ser que vai sendo mantida e
aperfeiçoada por diretrizes, normas e ordenamentos legais nem se-
quer por políticas atualizadas e por currículos renovados.

A historiografia tem avançado para além da história do ordena-
mento legal e vem mostrando que há uma história da produção da
docência e do trabalho docente. Ser docente-educador hoje não é o
mesmo do que sê-lo no Império, na República Velha nem no ideário
dos Pioneiros nem no ideário progressista mais recente dos anos 1980
nem sequer no perfil de trabalhador da educação idealizado pelo
movimento docente. Em cada um desses tempos, concepções sociais,
políticas e pedagógicas elaboraram modelos de docência, mas a con-
dição e o trabalho docente ora se aproximaram, ora se destacaram
desses modelos e protótipos. Reconstruir apenas a história da cons-
trução desses protótipos e das diretrizes para formá-los pode ajudar,
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mas pode mais ocultar as formas reais, diversas, contextualizadas de
os sujeitos reais vivenciarem a condição e o trabalho docente.

O tema sugere a necessidade de pensar como a condição e o
trabalho docente são vivenciados e que perspectivas de vivenciá-
los serão possíveis na dinâmica social, política e cultural. Os protó-
tipos de escola e de docência têm sido construídos em função de
projetos de futuro e de sociedade. Essa tem sido uma marca do pen-
samento educacional progressista; entretanto, as formas de viver a
condição e o trabalho docente estão atreladas às possibilidades e
aos limites do presente. Daí o distanciamento entre os modelos de
educação e de docência orientados para o futuro e as vivências
concretas da condição e do trabalho docente no presente. Esse dis-
tanciamento tem criado uma difícil tensão entre os ideais de forma-
ção e as vivências da docência. Nos encontros de professores e no
cotidiano das escolas aparecem essas tensões, nem sempre refleti-
das nas políticas e diretrizes e na produção teórica sobre formação.

A questão se torna central quando o ponto de partida para pensar
a formação é investigar a história da condição e do trabalho docente e
como são vivenciados nas escolas e nas salas de aula, no convívio com
a infância, adolescência e juventude, tão atolados nas vivências e nos
impasses do presente. Com que impasses, certezas e incertezas, com
que mal-estar se defrontam os docentes em seu trabalho?

As vivências da docência e do trabalho

Nessa perspectiva temos de dar prioridade às mudanças que
vêm acontecendo nos mundos do trabalho e mais especificamente
no trabalho docente. Vejamos alguns traços que sugerem pesquisa
e reflexão teórica.

A instabilidade e a indefinição

da condição e do trabalho docente

Nos encontros de professores de educação básica e no cotidia-
no do trabalho nas escolas é fácil constatar um clima de incertezas
quanto à própria condição docente. Incertezas que vêm da indefi-
nição e da instabilidade da função da docência e, mais concreta-
mente, da escola. É farta a literatura que destaca “a escola em cri-
se”, o “modo de ensinar está em crise”.
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Um fenômeno que não é dos países atrasados e em desenvolvi-
mento nem das escolas públicas populares. Crise que não se ex-
pressa nos baixos índices de aprendizagem nem nos altos índices
de reprovação e defasagem. A crise da escola é da própria institui-
ção escolar, de sua função social, até mesmo em países com altos
índices de aprendizagem e com elevadas competência e formação
dos docentes.

Mariano Fernandes Enguita (2001, p. 18-19) nos adverte que a
época dourada da instituição escolar e do magistério entrou em cri-
se. Os tempos dourados da escola e do magistério se deram quando
as instituições educativas tradicionais perderam sua função e no-
vas instituições – a escola e o magistério – foram demandadas a
educar as novas gerações para o progresso frente à tradição, para o
futuro frente ao passado, para a cultura frente à barbárie, para a ra-
zão frente à superstição, para a conformação da nação, para a instru-
mentalização para o mercado, para a disciplinação do proletariado,
para a formação da cidadania confiável e ordeira. “De fato, toda a
mitologia do magistério está marcada nesta época” (ENGUITA , 2001,
p. 19). Foi a época gloriosa.

Entre nós é a época da vinculação entre educação básica e con-
formação da nação, educação básica e desenvolvimento e moderni-
zação, educação básica e cidadania consciente e participativa, edu-
cação básica e transformação social, libertação e emancipação...
Nessa diversidade de vinculações vai-se conformando uma visão
épica da escola básica e do magistério.

A escola e o magistério se afirmam em épocas imbuídas da idéia
de progresso, de avanço e desenvolvimento histórico e cultural,
político e civilizatório. Desses ideais se alimenta a visão áurea do
magistério da educação básica. Alimenta-se de sua função republica-
na, democrática, desenvolvimentista, civilizatória e libertadora. Uma
visão mitológica que alimenta tanto o discurso liberal como o pro-
gressista e libertador, mas que não altera a realidade precária das
instituições escolares e das condições de trabalho docente. Nesses
tempos áureos se perfilam os protótipos mais idealizados de escolas
templos do saber, da cidadania e da libertação. Perfilam-se os pro-
tótipos salvadores de mestres missionários, profissionais do conhe-
cimento, da ilustração, da civilização, intelectuais críticos, liberta-
dores. A esses tempos áureos pertencem os modelos de formação
capazes de conformar esses protótipos de mestres e de escolas.
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É importante lembrar que esses ideários são mais de trajetórias
sociais, políticas e culturais de lá do que de cá. Em nossa cultura
política eles tiveram pouco eco. Não tivemos nem uma época áurea
liberal. Apenas alguns discursos e leis que não se conformaram como
ideários nacionais. Por outro lado, esses ideários e essas visões tão
épicas do magistério não correspondiam à condição e ao trabalho
docentes nem lá e menos cá. Ideários construídos em um vazio so-
cial, político e cultural.

Difícil convencer as escolas públicas populares e até escolas
privadas e seus profissionais de que esses tempos dourados fazem
parte de nossa história. Que escola e que professor se alimentam do
ideal de ser uma garantia do futuro, do progresso, da civilização,
da libertação e da emancipação? Talvez resíduos desses ideais se
encontrem nas justificativas dos pareceres dos Conselhos e das nor-
mas e políticas de formação e até em alguns textos em defesa de
modelos e protótipos ideais de docente e de escola. Esses ideais
épicos, míticos da escola básica e do magistério sempre se choca-
ram com a realidade das escolas e da condição e do trabalho docen-
tes. Talvez a idealização tenha deixado mais evidente a distância
do real. Entretanto, esse distanciamento torna-se mais marcante
diante da perda de poder de sedução dos próprios ideais de con-
formação da nação, do progresso, do futuro, de desenvolvimento,
de cidadania e da transformação a que foram atreladas a conforma-
ção da escola e a formação do magistério.

A crise da escola básica e do magistério vem com a crise desses
ideais a que tão estreitamente foram atrelados. A crise não está tan-
to no fato de que a escola e a docência estão desqualificadas para
dar conta desses nobres ideais e de que a escola e a docência, sobre-
tudo públicas, não estejam dando conta de qualificar-se para
acompanhar a dinâmica da sociedade, mas no fato de que a própria
sociedade não tem dado conta de seus ideais e promessas de pro-
gresso e futuro, de modernidade e civilização, de igualdade e cida-
dania, de libertação e emancipação.

O chocante é que a sociedade não reconhece o fracasso de seus
ideais e culpa os sistemas educativos e seus profissionais pela crise
dos seus ideais, encomendados às escolas e aos docentes. Os for-
muladores de políticas de currículos e de formação docente assu-
mem o papel de mediadores nessa crise retomando e reafirmando
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o dever das escolas e do magistério de se qualificar mais e mais
para tentar dar conta de ideais perdidos em que nem a própria so-
ciedade parece acreditar. “Estamos diante de uma linha de argu-
mentação que se vale de implícitos perversos para levar para as
aulas e os centros de ensino as explicações das crises e fracassos
econômicos e sociais” (TORRES, 2001, p. 29). Com que facilidade caem
nessa penalização das escolas e de seus profissionais os discursos
em defesa da formação docente. Não caberia a essas análises des-
mistificar o papel da escola e do magistério reconhecendo que seus
tempos dourados ficaram distantes ou nem sequer existiram? Mos-
trando que ficaram distantes as mitológicas promessas de futuro
de igualdade e de progresso civilizatório?

Críticas sérias a esses ideais não faltam. Uma vez que a função
da escola e do magistério e de sua formação foram tão atrelados a
esses ideais em crise, essas críticas sérias poderiam fundamentar a
revisão crítica dos ideais épicos e míticos de escola, de docência e
de formação. Esse pode ser um campo fértil de pesquisa e teoriza-
ção sobre a condição, o trabalho e a formação docente. Os docentes
já perceberam que suas atividades cotidianas de trabalho estavam
distantes dos ideais de escola e de docência. Cabe à pesquisa e à
reflexão teórica rever com seriedade crítica estes modelos doura-
dos de docência e de formação. Desmontá-los como resíduos de
demolição tão distantes do real.

Rui Carneiro (2005) nos lembra que a “crise” não corresponde
à crise de uma escola “intemporal”, que permaneceria idêntica à
sua configuração formadora, mas sim a uma escola que ganhou uma
configuração específica a partir dos anos 1960. Trata-se de um pro-
blema estrutural estreitamente associado ao fato de, em face dos
mitos fundadores, a escola aparecer simbolicamente desarmada
perante a massificação, sem outra ideologia legitimadora que não
seja o prometido destino profissional dos alunos (p. 597). Entre nós
essa legitimação foi consagrada na Lei nº 5692/71. Tratando-se de
uma profunda crise de legitimidade da instituição escolar não po-
derá deixar de afetar profundamente a condição e o trabalho do-
cente e sua formação. O magistério, sobretudo da escola pública
popular, percebemos, não está mais no tempo das promessas em
que se moldou seu perfil progressista, futurista, cientificista nem
sequer de intelectual libertador. Sua auto-imagem está em crise, e
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uma das causas da crise é perceber a distância entre o protótipo de
docente idealizado, mitificado e as formas cotidianas de viver a
docência.

Que conseqüências terá para as políticas de formação essa crise
institucional da escola, da condição e do trabalho docente?

Essa história da docência teria de fazer parte do conhecimento
e da formação dos sujeitos da docência, por meio de uma análise
crítica dos ideais da modernidade a que foram atreladas a institui-
ção escolar e a docência. Há acúmulo de reflexão crítica séria, que
deveria estar mais presente na formação de profissionais da educa-
ção básica e nos debates sobre formação. Além do conhecimento
crítico, esses vínculos, tão enfatizados nos tempos áureos da escola
e do magistério, deveriam ser mais centrais às histórias da escola
real, da docência e do trabalho docente real, das vivências desse
trabalho na diversidade de contextos escolares.

Deve-se reconhecer nas políticas de formação a distância havida
entre os ideais de sociedade, progresso, civilização, cidadania... e a
realidade cotidiana, as situações cotidianas de trabalho, de saberes
do trabalho com que a docência se defronta. Pensar a formação para
essas situações concretas de trabalho. Se os imaginários a que a esco-
la e a docência foram atreladas estão em crise, a construção mais dig-
na de uma escola pública popular ainda instiga coletivos docentes-
educadores. Que formação para uma escola e docência possíveis?
Que perfis múltiplos de docência e de trabalho estão em construção
nas tentativas de uma escola pública popular mais digna da infância
e da adolescência populares e de seus profissionais? As respostas
não podem passar por modelos, diretrizes e currículos únicos fecha-
dos, mas abertos à instabilidade vivenciada na condição e no traba-
lho docente. O diálogo entre realidade e modelos se impõe.

Pensamos em outra característica da vivência da condição e do
trabalho docentes: a segmentação do trabalho.

O trabalho segmentado deforma a condição docente

As promessas de formar um profissional único não se cumpri-
ram. Em vez de caminharmos para um perfil único de docente, a
condição e o trabalho docente continuam tão ou mais segmentados
do que em décadas recentes. Segmentados em níveis, séries, áreas e
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disciplinas, salários, carreiras e prestígio; o que vem levando a uma
diferenciação em auto-imagens da condição e do trabalho. A seg-
mentação em níveis, lugares e instituições de formação apenas re-
flete, não produz, mas reforça essa segmentação no trabalho.

A crença de que construindo perfis teóricos únicos de docente
e processos únicos de sua formação teríamos o docente-educador
ideal, único, levou ao descuido das análises dos processos reais de
segmentação que já aconteciam e se acentuaram na organização do
sistema escolar. Não foi dada a devida importância às estruturas
de trabalho segmentadas nem às hierarquias do conhecimento, de
prestígio, de cargas horárias e dos salários.

A preocupação com a construção teórico-política de um perfil
de profissional único não deu demasiada importância à formação
tradicional de licenciados por disciplina, um dos processos mais
segmentadores da condição e do trabalho docente. A tensão acen-
tuada nesses anos entre as concepções unitárias e as forças segmen-
tadoras é um dos fatos que mais tem limitado as políticas de forma-
ção. Na década em estudo a segmentação do trabalho se impôs, e a
tendência será acentuar-se porque a segmentação não é um fenô-
meno exclusivo do trabalho docente, mas do trabalho.

Apesar das lutas do movimento operário e do movimento do-
cente para reduzir a segmentação, as formas de trabalho se distan-
ciaram. As tentativas de incluir toda a docência em uma categoria
única – trabalhadores em educação – não conseguiram unificar os
modos de ser e de ver a docência como professores e como profes-
soras nem aproximar o trabalho de educação da infância e o traba-
lho de ensino, da adolescência e da juventude nem o trabalho na
sala de aula e o trabalho de supervisão, coordenação e gestão nas
escolas e nas inchadas instâncias técnico-gestoras. Os movimentos
sociais do campo, quilombolas e indígenas vêm mostrando que o
movimento docente não conseguiu nem se preocupou em incorpo-
rar na categoria trabalhadores em educação os educadores-docen-
tes das escolas do campo, quilombolas e indígenas.

A condição docente e o trabalho, além de segmentados, se afir-
mam cada vez mais diversificados na medida em que a diversidade
sócio-étnico-racial, de gênero, território, campo e periferia reivindi-
cam como coletivos seu direito à educação. Diante da desagregação
do trabalho, que força terão políticas unificadoras de formação? Que
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condições terá cada professor de agregar qualidades e conhecimen-
tos para conformar um perfil de intelectual unificador, se vive situa-
ções de trabalho desagregadoras? Diante dessa diversificação e seg-
mentação da condição e do trabalho docentes fica restritivo pautar
a formação para uma teórica e idealizada condição docente única e
para uma forma única de viver a docência. Podemos continuar ven-
do a diversidade como uma ameaça à qualidade e à garantia de
direitos? Ou passamos a reconhecer que a diversidade enriquece?
Pensar e construir políticas de formação para essa diversidade pode
ser tão desafiante quanto continuar apegados a modelos únicos de
trabalho docente.

A questão mais desafiante, e que tem estreita relação com as
políticas de formação, é como intervir nas estruturas e nas lógicas
estruturantes de nosso sistema escolar que produzem e reafirmam
a segmentação da condição e do trabalho docente. Intervindo nes-
sas estruturas sempre intocadas, estaremos tornando o trabalho mais
humano e mais formador.

 Tantos debates e esforços pela formação docente têm caído em
um vazio estrutural desqualificador. Por décadas qualificamos e
formamos nos centros de formação para um trabalho desqualifica-
dor e deformador. Se aprendemos na pedagogia marxiana e grams-
ciana que o trabalho é princípio educativo, por que não mexemos
na organização do trabalho docente para superar as duras estrutu-
ras desqualificadoras e tornar o trabalho docente educativo e for-
mador? Nossa visão progressista poderia ter chegado até o trabalho
e ter defendido políticas de qualificação do trabalho docente junto
com políticas de formação nos cursos de pedagogia e licenciatura. O
mais urgente no sistema educacional é qualificar as estruturas de
trabalho; nenhuma política de formação de docentes resiste às es-
truturas deformadoras de trabalho.

Nessa direção encontra sentido a ordem que o tema sugere:
condição docente, trabalho, formação. Não apenas no sentido já
destacado de que a condição e o trabalho docente têm de ser o pon-
to de partida das políticas de formação, mas no sentido de que sem
intervenções na organização do trabalho a formação de seus profis-
sionais perderá sua direção. O movimento docente nos tem alerta-
do sobre a precariedade das condições de trabalho que tanto afe-
tam sua docência; porém, o próprio movimento não tem centrado
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suas lutas na estrutura e organização nem na divisão e na segmen-
tação do trabalho. Depois de mais de 25 anos de lutas por salários,
carreira, estabilidade, condições mais dignas, não foi alterada a ana-
crônica e desqualificadora organização do trabalho. Tem havido um
silêncio cúmplice sobre essa questão tão nuclear e determinante da
condição docente, tanto no movimento quanto nas políticas e dire-
trizes e até nos embates teóricos sobre a formação.

Por que tanto medo a intervir nessa estrutura do trabalho? Tal-
vez pela percepção de que o trabalho e sua organização constituem
a ossatura do sistema escolar, garantem sua permanência, estabili-
dade e sobretudo seu controle; até o controle e a regulação da for-
mação. Toda a estrutura de cursos, currículos e toda a sua diversifi-
cação nada mais fazem do que reproduzir a segmentada divisão do
trabalho escolar e qualificar para os trabalhos previstos nessa orga-
nização. A formação tão segmentada reproduz a segmentada orga-
nização do trabalho.

Chegamos a um ponto central: na atualidade a escola básica
consegue dar conta de sua função formadora apenas em tais situa-
ções de trabalho docente previstas nessas regidas e segmentadas
estruturas? A condição e o trabalho docente se esgotam nessas es-
truturas? As escolas e a docência não são demandadas a inventar
novas funções e novas situações de trabalho? Com que formação
enfrentá-las? Pensemos nas mudanças que vêm acontecendo no in-
terior do trabalho escolar.

Formar para responder às novas situações de trabalho

Quando nos aproximamos das escolas é fácil perceber a plura-
lidade de projetos e propostas que não se encaixam nos tempos das
disciplinas e nas cargas horárias nem nos turnos, nos graus e nas
grades que estruturam o trabalho docente. Na última década, as
escolas, públicas sobretudo, e seus coletivos docentes perceberam
que as situações, tempos e espaços tradicionais de trabalho não da-
vam conta da pluralidade de dimensões da formação humana e fo-
ram obrigados a inventar novas situações de trabalho.

A consciência do direito à educação cresceu nas últimas déca-
das, o acesso à escola básica tende a ser universalizado. Mas cres-
ceu também a abrangência do direito à educação. Não apenas o
direito aos instrumentos de inserção no mundo letrado ou o direito



204 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

às competências para a empregabilidade ou apenas o direito ao co-
nhecimento acumulado, mas o direito a toda a herança cultural.
Não apenas o direito à formação mental, mas também à formação
ética, estética identidária, o direito à memória, à cultura, etc.

Diante dessa ampliação do direito à educação enquanto direito
ao desenvolvimento e à formação plena como seres humanos, as
funções da escola e da docência se alargam. Que situações de traba-
lho inventar para dar conta dessa compreensão ampliada do direi-
to à educação? Que perfil profissional formar? Sem dúvida um per-
fil que domine os conhecimentos, as artes e sensibilizado para tarefas
bem mais complexas do que o tradicional magistério. Quando os
conteúdos do direito à educação, formação humana, forem redefi-
nidos, a escola, a condição docente, o trabalho e a formação terão
de ser reinventados. Muitas escolas e redes vêm caminhando para
essa reinvenção. Os coletivos docentes percebem que as propostas
político-pedagógicas das redes e os projetos pedagógicos das esco-
las os defrontam com mais e com novos trabalhos. É fácil perceber
que os professores e as professoras se perguntam não tanto se essas
propostas afetam as concepções pedagógicas, curriculares e didáti-
cas aprendidas nos cursos de sua formação, mas sobre o como tra-
balhar, se não alteram o que fazer e como fazer, se são alterados os
espaços, os tempos e o ritual do próprio fazer docente. O problema
não é tanto se estamos capacitados para essas novas concepções
pedagógicas. O que os docentes questionam são as implicações para
seu trabalho em termos de tempo, de intensidade, de esgotamento,
de saúde e de controle de sua prática (ARROYO, 2003). Sobretudo, os
docentes resistem a ter de repensar os saberes, artes e competências
aprendidas nas situações tradicionais de trabalho. Resistem às ame-
aças de ter de desconstruir suas identidades docentes construídas
nas situações tradicionais de magistério.

Apesar desses medos e resistências, muitos coletivos de docen-
tes educadores se atrevem a redefinir as regulamentadas, discipli-
nadas e gradeadas situações de trabalho e estão a inventar novas
situações. Estão se atrevendo a inventar novas identidades da con-
dição docente. Se a rígida organização do trabalho, dos tempos e
espaços, dos níveis, graus e hierarquias permanece intocada, resis-
tente e inflexível, as redes, escolas e coletivos docentes vão criando
situações de trabalho novas, paralelas, onde vão construindo ou-
tras identidades, outros saberes, valores e culturas docentes. Como
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equacionar essas novas identidades docentes em modelos e perfis
mais plurais de profissional? Como equacionar políticas, currícu-
los de formação que incorporem os saberes produzidos nessas
novas situações de trabalho? Que capacidades, concepções, didá-
ticas, valores docentes são ideais para essas novas situações peda-
gógicas? Os cursos de formação docente ainda não se repensaram
a partir das mudanças na condição, no trabalho e nas identidades
que estão sendo inventadas nas propostas de renovação pedagó-
gica das redes e escolas.

O reconhecimento da diversidade,
a condição, o trabalho e a formação docente

Há outro lado que exige mais pesquisa e reflexão teórica quan-
do nos defrontamos com a condição, o trabalho e a formação do-
cente: aumentou nas últimas décadas o reconhecimento da diversi-
dade sócio-étnico-racial, de gênero, do campo, dos territórios, de
idade e gerações. O paradigma curricular para o qual se preparam
os profissionais da educação básica ainda se estrutura em torno do
núcleo comum constituído pelas diversas áreas e disciplinas do co-
nhecimento. Reconhece-se uma parte diversificada com um peso
secundário, mas a diversidade é reduzida aos aspectos regionais.
As diversidades de sujeitos, de coletivos humanos que configura-
ram e ainda configuram a tensa constituição de nossa sociedade foi
ignorada nesse paradigma curricular e de formação.

O campo da educação, das políticas, do currículo e da forma-
ção se orienta por princípios universalistas genéricos, não constitu-
ídos no reconhecimento da diversidade e das brutais desigualda-
des. São princípios com uma visão abstrata, a-histórica dos sujeitos
do direito concreto à educação. Visões abstratas que não foram ca-
pazes de perceber a concretude dos sujeitos históricos, dos coleti-
vos diversos, mas que, como princípios e modelos generalistas, cum-
priram a função de classificar, hierarquizar e excluir os coletivos
diferentes. Dados expostos e comentados por toda a mídia neste
final de setembro de 2007: as taxas de analfabetismo, de defasagem
idade-série, de repetência e abandono caem; porém, as diferenças
entre os coletivos sócio-étnico-raciais do campo continuam.

Entre os 14,4 milhões de analfabetos brasileiros 32% são bran-
cos, 67,4% são pretos ou pardos. No campo a taxa é cinco vezes
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maior do que nas cidades. Ainda temos 8,3 milhões de estudantes
do ensino fundamental fora da faixa, em sua maioria pobres, ne-
gros e do campo. Na faixa de 15 a 17 anos somente 47% freqüenta o
ensino médio. Os 53% que não o freqüentam são em sua maioria
pobres, nos trabalhos de sobrevivência, negros, do campo.

Os princípios e modelos universalistas de direito, cidadania,
justiça e igualdades individuais nos vem prometendo desde a Re-
pública que é só esperar e um dia todos terão o mesmo direito à
mesma educação. Há um dado novo ou velho que se tornou expos-
to nas últimas décadas: diante de tradicionais ações e políticas ge-
neralistas tão negativas e segregadoras, os coletivos segregados
exigem ações e políticas afirmativas focadas para o povo do campo,
indígenas, quilombolas, coletivos negros e pobres. São exigidas
políticas afirmativas de acesso, permanência, currículo, de perfil de
educador(a) e de cursos de formação.

Espalham-se pelas universidades cursos de Pedagogia da Ter-
ra, cursos de formação de professores do campo, de educadores
indígenas e quilombolas, cursos de formação para História da Áfri-
ca, da cultura e da memória negra... Como equacionar esse reco-
nhecimento da diversidade como um dado sociológico, cultural,
político e pedagógico? Fecharmo-nos ingênua e mediocremente na
defesa tradicional de princípios genéricos, abstratos? Tolerar essa
diversidade ou ignorar os movimentos de coletivos e sua defesa de
ações e políticas para a diversidade? Tolerar esses cursos de forma-
ção de educadores e professores a título de experiências exóticas?
Os coletivos organizados em movimentos pressionam para que o
sistema educacional público se torne público e supere valores pri-
vatistas de mérito e equacione suas demandas como direitos de co-
letivos por meio de ações afirmativas, permanentes, integradas na
normalidade estrutural do público. Os movimentos sociais politi-
zam a diversidade e as concepções de público.

Na especificidade da condição e da formação docente essa po-
litização das diferenças, da diversidade e do público exigirá rever
os princípios e modelos generalistas, rever as diretrizes e políticas
unificadoras, os cursos e currículos niveladores, a luz do reconheci-
mento da diversidade como uma realidade social, histórica, cultu-
ral, a ser equacionada pedagogicamente com um olhar não mais
negativo, ameaçador, mas positivo, afirmativo.
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O direito dos educadores e das educadoras do campo, indíge-
nas, quilombolas e negros a uma formação que os prepare para o
que é universal, mas também para as especificidades da educação
desses coletivos específicos, tem de ser incorporado no equaciona-
mento normal das políticas de formação, nas diretrizes, nos currí-
culos e nos cursos. As mesmas demandas de formação específica
vêm do reconhecimento da diversidade geracional, da especifici-
dade formadora de cada tempo humano, do tempo da infância,
adolescência, juventude e vida adulta vistos como tempos específi-
cos de aprendizagem e de formação e desenvolvimento humanos
(ARROYO, 1999, 2004; CAMPOS, 1999; RIBEIRO, 1999).

As universidades, os cursos de Pedagogia e de formação de
docentes se tornarão mais diversos, mais plurais, mais públicos se
reconhecerem o direito à diversidade. Como o reconhecimento da
diversidade afetará a condição, o trabalho e a formação docente?

A precarização das formas de
viver a infância e o trabalho docente

A condição e o trabalho docente não estão em processos de re-
definição apenas pela ampliação do direito à educação, enquanto
direito à formação plena, nem pelas novas situações criadas pelos
projetos e propostas das escolas e redes. A urgência em inventar e
enfrentar novas situações de trabalho vem da precarização das for-
mas de viver a infância, a adolescência e a juventude com que as
escolas, sobretudo populares, públicas, trabalham. São indivíduos
violentos, indisciplinados, sobretudo pauperizados, sem horizon-
tes, fazendo escolhas nos limites da sobrevivência, do viver ou mor-
rer. Como trabalhar esses educandos(as)? Como essas infâncias e
adolescências tão quebradas afetam a condição, o trabalho e a for-
mação docentes? (ARROYO, 2004).

Os saberes aprendidos no curso de formação habilitam para
humanizar e formar seres humanos em trajetórias tão desumanas?
As situações de trabalho tão disciplinadas, gradeadas e segmenta-
das dão conta? As identidades e a condição docente não são inter-
rogadas e até desestabilizadas por essas infâncias e adolescências
tão quebradas?

Para alguns docentes essas “outras” infâncias-adolescências inda-
gam apenas as metodologias e didáticas: que sejam mais motivadoras
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e controladoras. Para outros coletivos o que está em jogo são a condi-
ção, as identidades, os saberes e o trabalho docente. O problema não
é apenas, nem basicamente, se os professores(as) têm reservas inte-
lectuais para fazer frente às novas formas de viver-sobreviver das
crianças, adolescentes e jovens, mas que novas situações de trabalho
criar, se as situações tradicionais da organização dos tempos, espa-
ços, trabalho, habilitações darão conta dessa realidade ou será neces-
sário inventar novas situações e nova organização do trabalho? Quan-
do as formas de viver a infância, a adolescência e a juventude pelos
educandos nos obrigam a recriar as situações e a organização do tra-
balho, seremos obrigados a recriar os saberes do trabalho. Seremos
obrigados a repensar e recriar as políticas, os modelos, os perfis, as
identidades docentes e os cursos de formação.

Nessa realidade tão concreta de precarização brutal das for-
mas de viver-sobreviver da infância, da adolescência e da juventu-
de populares somos obrigados a repensar concepções, genéricas de
direitos, de educação e de formação de cidadania, de intelectual, de
profissional e até de função social da escola e da docência. Somos
levados a um pensar situado, a ver educandos concretos, em con-
textos e trajetórias de vida concretos. Que profissional da educação
da formação humana deve-se formar para garantir direitos de su-
jeitos humanos, concretos, em contextos tão precarizados?

Talvez uma das qualificações primeiras seja cultivar o olhar, a
sensibilidade para ver essas infâncias e adolescências, entender mais
dos tortuosos processos de sua socialização, aprendizagem e for-
mação como humanos. Devemos dar maior centralidade nos cur-
sos de formação à história da infância-juventude e à diversidade de
formas de vivê-las; dar maior centralidade ao conhecimento da di-
versidade social étnica-racial, de gênero, campo, território; à diver-
sidade cultural nos processos de conformação de identidades...

Outra “competência” que deveria ser central na formação do
profissional da educação básica seria ter uma visão crítica das estru-
turas escolares, da organização dos tempos, espaços e, sobretudo, do
seu trabalho, das lógicas estruturantes e dos valores que por séculos
o legitimam. Conhecer melhor para desconstruir a engrenagem des-
qualificadora em que se enreda sua condição e trabalho docente.

Outra qualificação imprescindível seria entender o alargamen-
to dos direitos especificamente do direito à educação, à herança
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cultural, ao desenvolvimento e à formação plena como humanos.
Entender mais como o direito à educação está atrelado à negação
dos direitos humanos básicos. Formar os profissionais desse amplia-
do direito com as capacidades e as artes de reinventar novas situa-
ções de trabalho para serem profissionais da garantia de direitos
concretos.

Começamos estas reflexões sobre formação dirigindo nosso
olhar para a condição e o trabalho docente na hipótese de que seria
um ponto de partida fecundo para repensar a formação. Termina-
mos descobrindo que neste momento as questões mais instigantes
e desestabilizadoras não vêm dos próprios docentes, mas dos
educandos, da brutal precarização e desumanização de suas existên-
cias. Teríamos de repensar o título? “Os educandos suas trajetórias,
a condição, o trabalho e a formação docente”?
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Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996, LDBEN/96, iniciativas governamentais permiti-
ram produzir importantes documentos que precisam ser levados
em conta para refletir sobre a formação de professores da educação
básica. A reflexão não se esgota nesses documentos. É necessário
pensar também sobre o contexto complexo e contraditório em que
esses professores irão exercer o magistério. Não se pode esquecer a
desvalorização da profissão de professor no Brasil, as carências crô-
nicas das escolas públicas, as dúvidas sobre a direção que deve ser
dada à educação básica, historicamente mais voltada à preparação
para novos níveis escolares, gerando exclusão escolar e, como con-
seqüência, outras exclusões sociais.

Os professores que já estão em serviço vêem-se diante de
mudanças culturais que alteram comportamentos, mudam valores
e desencadeiam necessidades que desconhecem e para as quais não
foram preparados. Algumas reflexões sobre isso buscam sensibili-
zar os formadores nessa direção. Ao mesmo tempo, os núcleos de
formação de professores nas instituições de educação superior, por
uma série de contingências, não conseguem atender àquilo que os
documentos propõem para a educação básica e a formação de seus
professores. Como prática formativa, faço um convite para que a
questão da formação do professor, principalmente em IES de maior
massa crítica potencial de formadores, constitua-se como questão
importante para ser enfrentada em contexto inter e transdiscipli-
nar, superando visões corporativistas que, muitas vezes, impedem
ações possíveis e mais conseqüentes.

Princípios e práticas de formação de
professores para a educação básica

Otavio Aloisio Maldaner
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Educação básica e formação de professores

O projeto educacional brasileiro, explicitado como vontade
democrática da nação brasileira, em determinado momento histó-
rico, através da Lei nº 9.394/96 (LDBEN/96), proporcionou, nesses
últimos dez anos, uma série de medidas e ações governamentais
com a finalidade de concretizar os princípios ali propostos, como a
universalização de acesso à Educação Básica de qualidade. Já antes
da Lei, intensos debates aconteciam no Brasil sobre a necessidade
de melhorar a educação brasileira para a construção de uma socie-
dade democrática, igualitária e mais justa no que diz respeito ao
acesso aos bens culturais. Nesse contexto, as discussões com a for-
mação dos professores da educação básica adquiriram grande im-
portância, especialmente no âmbito da pesquisa educacional. Nes-
se tempo, multiplicaram-se as produções acadêmicas por meio de
novos programas de pós-graduação, novas linhas de pesquisa nes-
ses programas e até mesmo no âmbito dos próprios institutos, de-
partamentos ou centros que compõem as universidades.

Assim como na época da elaboração da LDBEN/96, também
agora há um consenso sobre a educação básica no Brasil: a qualida-
de educativa oferecida às crianças e aos adolescentes deixa a dese-
jar, sendo urgente mudar esse quadro para que o País possa supe-
rar, principalmente, seus graves problemas sociais. Importantes
documentos passaram a ser produzidos, entre eles: Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, Parâ-
metros em Ação, Referenciais para a Formação de Professores, Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica e Orientações Curriculares Nacionais para Ensino
Médio. É sincera a crença, por parte de quem tem a responsabilida-
de de mudar o quadro negativo da educação brasileira, de que os
caminhos apontados nos documentos sejam os melhores para pro-
duzir as mudanças necessárias. Eles expressam compreensões his-
tóricas de grupos de educadores e especialistas que foram chama-
dos para produzi-los. São membros das comunidades de
educadores, de pesquisadores educacionais, de cientistas das dife-
rentes áreas que os elaboraram. Outros tantos deram sugestões de
melhoria, fizeram críticas que foram incorporadas. Entre as autori-
dades educacionais costuma firmar-se a convicção de que essas ini-
ciativas possam ser um eixo de transformação da educação no País,
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especialmente se acompanhadas por processos avaliativos de diag-
nóstico e/ou de controle.

Nesses dez anos em que o processo foi verticalizado pelas ini-
ciativas, principalmente, das autoridades educacionais, abrangendo
desde a educação infantil até a educação superior, as salas de aula
não mudaram substancialmente: os resultados das avaliações exter-
nas sempre decepcionam a todos; as escolas públicas continuam
mendigando recursos; os estudantes perdem sempre mais o estímu-
lo para se dedicarem aos estudos; os professores continuam com as
mesmas queixas de falta de condições de trabalho, do nível salarial
percebido, da sobrecarga de trabalho em mais de uma escola.

No que diz respeito aos professores e professoras, toda refor-
ma educacional anunciada nesses dez anos para atingir melhor qua-
lidade educativa se faz sempre com acenos para a valorização do
magistério. No entanto, as medidas tomadas e implantadas até aqui
não satisfazem às necessidades desses profissionais, como fica evi-
dente em todos os movimentos de reivindicação de melhora nas
condições de trabalho. Apesar das longas paralisações a que são
obrigados, o retorno às atividades costuma acontecer com conquis-
tas mínimas e prejuízos enormes para os próprios professores, os
escolares e a sociedade como um todo. As razões para não melho-
rar as condições de trabalho dos professores vinculam-se sempre à
alegada falta de recursos. Como educadores temos razões para afir-
mar que a função social de inserir as gerações novas na cultura, por
meio do ensino e da educação escolar, não é reconhecida como um
bem social valioso pelas administrações públicas; deveria ser com-
preendida como investimento, e não apenas como despesa. De qual-
quer forma, fica a certeza de que a remuneração recebida pelos pro-
fessores da educação básica no Brasil é insuficiente e injusta.
Melhorá-la é uma das condições necessárias para melhorar a edu-
cação, embora não suficiente.

A percepção da prática da docência desvalorizada influi no
ânimo dos professores, acarretando baixa auto-estima, com isso,
perda da capacidade de redefinir o seu papel na sociedade, além de
descomprometê-los com as questões amplas que dizem respeito à
educação como um todo. Na mídia, por exemplo, ressalta-se a im-
portância, que de fato existe, dos voluntários da escola ou dos par-
ceiros da escola, e muito pouco o papel do professor no dia-a-dia
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da escola. Aquele papel específico que proporciona o aprender cons-
titui e desenvolve as capacidades mentais dos escolares, inserindo-
os na cultura para que possam recriá-la com competência e respon-
sabilidade. Isso é muito mais do que a visão de professor como um
especialista em conteúdo a quem cabe “repassá-lo aos escolares e es-
perar que saibam repeti-lo” diante de uma avaliação externa. Os con-
teúdos precisam ser relacionados com questões políticas, sociais, eco-
nômicas e culturais. Como profissional, o professor precisa sentir-se
valorizado, ter o reconhecimento social e saber que sem ele o tecido
social se romperia, a sociedade como um todo se desestruturaria e
perderia a capacidade de auto-organização. Como sociedade de-
mocrática que queremos, ser ninguém pode estar tranqüilo diante
da desvalorização dos nossos professores da educação básica.

Essa desvalorização real dos trabalhadores da educação no Brasil
já começa a dar sinais de preocupação e de alerta. Há preocupação
quanto ao preparo escolar anterior de candidatos e candidatas às li-
cenciaturas, não havendo mais seleção, pois o número é muitas vezes
inferior ao de vagas. Uma análise do desempenho nos vestibulares
pode confirmar isso! Também o desempenho dos ingressantes nas li-
cenciaturas, na parte de formação geral das provas do Enade, pode
confirmá-lo. Esse fato é ainda mais sério nas instituições privadas que
detêm o maior número de vagas em muitas licenciaturas, tendo sido
responsáveis pela formação da maior parcela de professores que estão
nas escolas públicas. Em algumas áreas do conhecimento é difícil en-
contrar um professor da educação básica formado em uma universi-
dade pública federal, principalmente no interior do Brasil. Nessas
mesmas áreas há falta enorme de professores habilitados dispostos a
exercerem o magistério na educação. Fala-se em 250.000 para a área do
conhecimento das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além dis-
so, dados recentes revelam que o conjunto dos professores da educa-
ção básica está envelhecido, mais próximo da aposentadoria do que
em início de carreira; para 60% faltariam dez anos ou menos!

No que se refere a um possível paradigma de formação, aparece
nos documentos oficiais, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais
para a Educação Básica até as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação dos Professores, passando pelas provas do Enade, o que se
pode chamar de “matriz de competências”. Com um sentido mais lato
do termo, pode-se denominá-lo “paradigma das competências”. Por
exemplo, na Resolução CNE/CP 1, de fevereiro de 2002, o artigo 3o,
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que trata dos princípios norteadores da preparação de professores para
o exercício profissional, reza no inciso I: “a competência como concep-
ção nuclear na orientação do curso”. No mesmo artigo, a Resolução
fala da coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do
futuro professor com a expressão da simetria invertida.

Acácia Kuenzer (2002) fala em “paradigma das competências” na
apresentação de sua obra. A autora justifica e esclarece por que não
tratou do currículo por competências, mas dos conteúdos. Segundo
ela, o termo “competência” é polissêmico. Muitas interpretações que
são feitas nesse campo nem sempre possuem a clareza epistemológica
necessária. Estando no foco de trabalhos de produção e avaliações cur-
riculares nesses últimos dez anos, novos sentidos e significados foram
agregados a significados anteriores do conceito. O conceito “compe-
tências” foi sempre usado no mundo do trabalho, e a crítica ao para-
digma de formação por competências parte muitas vezes do significa-
do original em que se exigia de um profissional de indústria um saber
fazer rígido e repetitivo. Hoje todos reconhecem que há novas deman-
das do mundo de trabalho. Citando Kuenzer (2002, p. 16):

Estas demandas, a partir da substituição progressiva dos
processos rígidos, de base eletromecânica, pelos de base
flexível, de base microeletrônica, têm deslocado o con-
ceito de formação profissional dos modos de fazer para a
articulação entre conhecimentos, atitudes e comporta-
mentos, com ênfase nas habilidades cognitivas, comuni-
cativas e criativas.

Trabalhar com base no paradigma das competências não faz
parte da tradição escolar brasileira em qualquer nível de escolari-
zação. É tradição organizar as propostas curriculares com base nos
conteúdos científicos e culturais, bastante cristalizados nos livros
didáticos. Assim, “a proposta veio do alto, sem que se saiba como
trabalhar com ela para além das dimensões doutrinárias presentes
nas diretrizes e da mera citação formal nos planos das escolas, aten-
dendo a exigências para concorrer com financiamentos” (p. 17). A
mesma autora, com base em trabalho de Roupé e Tanguy (1994, p.
21), aponta muitos outros argumentos que problematizam o para-
digma das competências e complementa dizendo:

A pedagogia das competências novamente dissolve a
dialética entre educação e ensino, ao pretender reduzir,
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na prática, o geral ao específico, o histórico ao lógico, o
pensamento à ação, o sujeito ao objeto (em particular
na informática), o tempo de vida ao tempo escolar, a
riqueza dos processos educativos sociais e produtivos
ao espaço escolar.

Por outro lado, deve-se admitir que, com base na seqüência de
conteúdos disciplinares, a tradição escolar brasileira sempre se con-
figurou como preparatória para graus superiores de escolarização:
exames de admissão, nas primeiras iniciais; vestibulares, no ensino
médio; preparação para o ensino médio, de escolas com maior pro-
cura; graduação, para a pós-graduação. Essa tradição alimenta o sis-
tema escolar, seleciona e, por conseqüência, exclui. Com isso não se
constituiu a cultura da educação básica no Brasil. Esta deve incluir,
respeitando a diversidade, as diferenças, as culturas regionais, con-
forme a LDBEN. Na prática escolar isso significa muito pouco, exata-
mente porque não temos a cultura de educação básica. O paradigma
das competências poderia ser uma alternativa, porém, pelas críticas
necessárias que vem sofrendo e pela cultura escolar brasileira, pode-
se afirmar que isso não vai acontecer, mesmo tendo alargado o signi-
ficado original pelas demandas contemporâneas.

É possível que o caminho indicado pelos exames de iniciativa
governamental, como o Enem, cujas questões são muito diferentes
das questões que os estudantes costumam responder nos diferen-
tes componentes curriculares do ensino médio, possa desenvolver
uma nova cultura do processo de ensino e aprendizagem escolar e
proporcionar uma educação básica de qualidade para todos. Isso
necessita, no entanto, de mais ações afirmativas, em processo de
formação continuada dos professores, com tempo alocado para que
se viabilize. Embora os professores também apresentem carências
em conteúdos específicos de suas áreas, especialmente os que di-
zem respeito à atualização e à produção de sentidos e significados
para eles em situações práticas, as carências são maiores na com-
preensão do que seja educação básica no Brasil. Nesse particular, as
ações afirmativas deverão partir das licenciaturas.

Características determinadas e
determinantes para a ação pedagógica escolar

A escola precisa ser pensada no momento histórico, político e
tecnológico atual para poder cumprir o seu papel de inserção das
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novas gerações num contexto cultural que tenha como perspectiva
o bem-estar e o equilíbrio em visão planetária. Tal perspectiva en-
globa todas as formas de vida e os fenômenos que possam gerá-las
e preservá-las, e novas necessidades de formação dos professores
tornam-se prementes. Pode-se citar, por exemplo, o domínio da tec-
nologia dos instrumentos da informática e da comunicação. É ur-
gente que os professores estejam capacitados, não só ao uso, mas a
assumir posicionamentos claros sobre essas tecnologias e a orientar
a direção que deve ser tomada para que se tornem instrumentos de
inclusão de todos no contexto cultural atual e na sua recriação. As-
sim, a formação para a percepção do papel que exerce o professor
na sociedade e do próprio papel da educação passa a ser importan-
te, ao lado da formação para a compreensão ativa do significado
das tecnologias nas relações humanas.

As necessidades de formação vão muito além dos conhecimen-
tos de conteúdos específicos das matérias que compõem uma licen-
ciatura: componentes disciplinares da formação científica e forma-
ção pedagógica. Ambos os grupos necessitam de contextualização.
Os chamados componentes curriculares de conteúdo das diversas
ciências, mesmo quando englobam como fazer ou como proceder
ao ato de ensinar, sem prever a contextualização desse ato, consti-
tuem, apenas, a condição necessária, mas não suficiente. É necessá-
ria porque permite a organização dos conteúdos de sua área de atu-
ação em níveis compatíveis ao grau de ensino em que se acha
inserido. Insuficiente porque não lhe permite relacionar isso com
questões políticas, tecnológicas, ambientais, econômicas, sociais e
culturais. Fazer as relações no contexto possibilita que os estudan-
tes, professores e membros da comunidade próxima criem sentidos
para os conhecimentos que possibilitam o desenvolvimento mental
e intelectual de todos na recriação cultural que atenda às necessida-
des básicas de todos.

No contexto cultural atual, viver, embora menos difícil, é mais
complexo, isto é, exige mais a inteligência do que em outros perío-
dos históricos, desde que as pessoas não abram mão de decidir a sua
vida, de participar dos destinos de suas comunidades e da própria
humanidade. Há muitas possibilidades, muitas dimensões, muitas
implicações na vida das pessoas, dependendo do que se decide: regi-
me político, política econômica, produção agrícola, desenvolvimen-
to tecnológico, currículo escolar, sistema de comunicação, política
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urbana, recreação, diversão, esportes e tantas outras dimensões. For-
mar essa inteligência, capaz de articular as múltiplas dimensões no
real que se apresenta às pessoas, é o desafio da educação. Portanto, é
o desafio colocado aos educadores. Mas, como funciona a inteligên-
cia? Como atua a mente? O que nos faz pensar, refletir, decidir con-
forme as necessidades que temos em dado momento histórico?

Houve muitas respostas para essas questões, muitas posições
divergentes. Com base em Vigotski (2001), por exemplo, busca-se
explicação para o funcionamento da mente e da própria constitui-
ção da inteligência na significação social dos signos culturais, como
um som, uma palavra, um gesto, um traço, uma escrita, um texto
específico; ou para as argumentações, os múltiplos meios de infor-
mação e a comunicação entre as pessoas. A significação de todos
esses materiais ou instrumentos da inteligência dá-se nas relações
sociais do cotidiano e, especificamente, nos espaços educacionais
institucionais.

Pierre Levy, em As tecnologias da inteligência (1993), aponta três
pólos do espírito humano para explicar o conhecimento, a inteli-
gência e sua relação com a educação: oralidade primária, escrita,
informática e meios de comunicação. Esses três pólos se sucedem
na história, mas convivem, hoje, aumentando a complexidade e a
potencialidade da inteligência.

Da oralidade primária, enorme conquista dos humanos mais
primitivos, criada pela necessidade de sobrevivência dos grupos
que se formavam, temos as narrativas marcadas pelo mito, pelas
explicações globais, pela aceitação e compreensão do todo, a ausên-
cia do que chamaríamos hoje de visão disciplinar. Um exemplo desse
tipo de narrativa nos chega pelos gregos.

Da escrita vem todo um saber teórico, que permite a interpre-
tação, a hermenêutica, a filosofia, as ciências, as significações das
artes. Quando o texto se dissemina, algo só possível com a inven-
ção da imprensa, começam a surgir as compartimentalizações, as
disciplinas, visões parciais e mais verticalizadas. Isso teve um grande
efeito para o conhecimento sobre a natureza, permitindo que fos-
sem conhecidos seus segredos, modificando-a e modificando o pró-
prio ser humano. Foi a escrita que permitiu a produção exponencial
ascendente do conhecimento, cuja curva não cessa de aumentar o
seu ângulo de expansão.
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Do terceiro pólo, a Informática e os Meios de Comunicação ou
Mídia, novas possibilidades surgem para o saber e mesmo em cur-
to espaço de tempo já produz marcas em que predomina a multi-
plicidade, a dissolução de fronteiras entre os campos disciplinares
do conhecimento, a transversalidade. Está em marcha uma nova
forma de pensar, algo que não é inato, precisa ser constituído. Como
lidar com tantas informações disponíveis? Como produzir conheci-
mento a partir das informações ou quais as possibilidades de pro-
duzi-lo? Como produzir conhecimento útil para as necessidades com
que se defrontam os indivíduos e grupos humanos em seu dia-a-
dia, na escola, em seu trabalho?

Assim como na oralidade e na escrita, e paralelo a esses dois
pólos, o novo pólo de desenvolvimento da inteligência humana, a
informática e a mídia, necessita da relação pedagógica, isto é, da
interação entre pessoas com assimetrias que permitam a aprendi-
zagem e, como conseqüência, o desenvolvimento da capacidade
mental. A relação pedagógica se estabelece quando há entre os in-
teratuantes níveis diferenciados de compreensão, mesmo que com
constantes inversões de papéis, como acontece entre os estudantes,
mais raramente entre professor e os estudantes. Há assimetrias ade-
quadas para os professores atuais nesse novo campo?

A modernidade, que se consolida porque havia a conquista
anterior da escrita e sua rápida disseminação, gerou, também, a es-
pecialização, a divisão dos campos do saber. A disciplinarização
dos saberes, especialmente na educação, já é conseqüência. Nas ins-
tituições escolares isso foi aguçado, toda a instituição se organizou
nessa direção, e isso está em crise. Na produção do conhecimento
pela pesquisa, mesmo que persista a especialização, os movimen-
tos para uma produção em situação complexa já foram iniciados,
especialmente em novos campos, como a nanotecnologia, as ques-
tões ambientais, os sistemas de informação e de produção industrial
e outros. Esses movimentos são realizados por pessoas, indivíduos,
que têm determinada formação em que o conhecimento sempre foi
concebido de modo esfacelado, linear, acumulativo. O pensamento
constituído assim precisa ser reformado, e isso tem a ver com edu-
cação. Esta é a crise na educação!

Na filogênese, isto é, na constituição da espécie humana, os seres
humanos, se aceitarmos os três pólos de operação da inteligência
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propostos por Levy, passou-se da visão globalizada, não-diferen-
çada, para a compartimentada – de profundidade, disciplinar, im-
portante para o progresso das ciências –, mas que agora é desafiada
por uma nova necessidade. É diante dela que o ser humano terá de
se movimentar para superar a crise. Como educadores teremos de
propor soluções transdisciplinares, interdisciplinares, multidiscipli-
nares e complementares. Essas soluções compreendem os conheci-
mentos disciplinares e a especialização, porém em um contexto, com
novo pensamento, voltado para compreender situações complexas.
Não há como voltar à visão globalizada, à infância da humanidade,
sem considerar o enorme conhecimento disciplinar disponível e que
pode e precisa ser significado.

Manuel Barbosa (1997), entre muitos outros autores contempo-
râneos, mostra o limite a que se chegou com o paradigma da sim-
plificação para explicar o universo dos fenômenos físicos, biológicos
e antropossociais. O mesmo aconteceu com o paradigma sistêmico, a
visão holística, a idéia do todo ou a racionalidade sistêmica, que se
espalhou no planeta durante os anos sessenta do século passado, se-
gundo Barbosa: “Assim, em todos os horizontes: físicos, biológicos e
antropossociais, a perspectiva sistêmica lançava um olhar sobre o
mundo fenomênico, opunha-se ao reducionismo pelo holismo e im-
punha-se gradualmente como nova racionalidade” (p. 43). Mais adi-
ante, Barbosa escreve: “Apesar de ter invertido radicalmente a orien-
tação geral da explicação, acabou por sucumbir ao mesmo princípio
simplificador do reducionismo ao qual se opunha. Reduziu todas as
coisas e todos os seres a uma noção puramente globalizante e envol-
vente do todo” (p. 44). Fala-se mais e mais de um novo paradigma, o
da complexidade. Barbosa vê muitas raízes históricas para esse para-
digma emergente de apreensão do real. Um marco pode ser visto em
Gaston Bachelard, que considera a ciência de inspiração cartesiana
uma simplificação do que é complexo, como todo o fenômeno físico:
“[...] o pensamento científico contemporâneo procura ler o real com-
plexo sob a aparência dos fenômenos simples” (BACHELARD apud
BARBOSA, p. 50). Mas é com Edgar Morin, a partir de meados da
década de setenta do século XX, que o paradigma da complexidade
toma forma e começa a ser considerado em suas potencialidades de
apreensão e cognição do real.

Em Morin encontramos peculiaridades na apreensão do real que
vão muito além do multidisciplinar – compreensão independente de
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especialistas sobre os vários aspectos de uma situação real – e tam-
bém além do conhecimento interdisciplinar. Neste já se exige o diá-
logo entre disciplina, adoção de conceitos interdisciplinares e comuns,
porém é necessário ir além. Morin alerta que, muitas vezes, o traba-
lho interdisciplinar pode levar a fortalecer as fronteiras, usando a
metáfora da ONU! No entanto, pode-se considerar o trabalho inter-
disciplinar em contexto de formação das pessoas um avanço, se con-
duzido com inteligência e grandeza. Para ir mais longe, um foco po-
tencial de esforço na busca da apreensão e cognição do real pode ser
a transdisciplinaridade. Esta aborda o objeto, desde o início, em sua
complexidade. Dissolve as fronteiras disciplinares, sem abrir mão do
conhecimento disciplinar, dos campos de conhecimento já construí-
dos, segundo defende Morin em muitos momentos de sua obra.

Ao lado de outras compreensões teóricas, o paradigma da com-
plexidade, porque chama a atenção para as múltiplas dimensões da
apreensão e cognição do real, começa a adquirir significados im-
portantes na educação. Com Vigotski (2001) damos como pressu-
posto o fato de que o pensamento é constituído, em cada ser huma-
no, desde o início nas interações sociais. Como educadores, é com
elas que temos de nos preocupar. Na escola recebemos um sujeito
que na sua infância constituiu uma visão globalizada, não-diferen-
çada do mundo e de si mesmo. Ao passar pelo processo escolar,
que é todo concebido e organizado em disciplinas, o pensamento
passa a ser constituído na fragmentação, sempre com ênfase na sim-
plificação do objeto, e são essas vivências disciplinares que conti-
nuam constituindo o pensamento dos escolares. Em curto e médio
prazo, nem conseguimos pensar uma escola ou um ensino que não
seja disciplinar! Nem mesmo um curso de formação de professores,
que não seja um somatório de disciplinas, consegue vingar. Não
conseguimos pensar as instituições de ensino e formação fora do
contexto disciplinar. Por disciplinas são organizados os tempos e
espaços dos professores e dos estudantes. Morin, nesse particular,
propõe que se reformulem as mentes, os pensamentos. Mas como
vamos fazer isso com as instituições que temos?

A realidade e os problemas, na lógica da complexidade, são
cada vez mais poli, multi, inter e transdisciplinares; também, glo-
bais, transnacionais e planetários, no dizer de Edgar Morin. Para
dar conta do complexo, o tecido junto, exige-se atos de conhecimen-
tos que sejam ao mesmo tempo biológicos, cerebrais, espirituais,
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lógicos, lingüísticos, culturais, sociais, históricos; portanto, conhe-
cimento associado às relações social-humanas e à vida humana, em
todas essas compreensões, ampliando e dissolvendo fronteiras. Se
conseguirmos fazer isso, em algum grau, em nossas propostas de
ensino, estaremos reformando pensamentos, e estes poderão levar à
reforma do ensino. Trata-se, em suma, de produzir conceitos novos
com os conhecimentos e conceitos que já existem, fazer novas rela-
ções, novos pensamentos em situações práticas, em situações reais
que envolvam verdadeiras vivências dos estudantes. Isso está ao nosso
alcance! Morin nos diz: “fazer cabeças bem feitas, não mais cabeças
bem cheias”. Trata-se, estrategicamente, de aprender a pensar em
contextos de múltiplas relações, envolvendo vários profissionais.

Formar professores em contexto
de realidade que se constitui

Falar de formação de professores é falar de educação e ensino.
A educação é uma invenção humana que vem junto, e de forma
dialética, ao surgimento de seres que se constituem, na longa escala
evolutiva natural, em seres humanos. O atributo “humano” surge
desde o momento em que esses seres, na luta pela sobrevivência
como espécie, necessitam criar as condições necessárias à sobrevi-
vência. Essa criação denominamos “cultura”. O que diferencia a
nova espécie que se constitui das outras é a capacidade de transmi-
tir a cultura para cada nova geração, recriando-a e ampliando-a em
todas as direções e sentidos. Outros seres, de quem somos tributá-
rios de muitas de nossas características, não conseguem acumular
as experiências e partir delas para avanços maiores em cada nova
geração. Cada indivíduo, mesmo que identifique as marcas psico-
lógicas de sua espécie, precisa refazer a experiência, mesmo que
repita gestos e soluções de seus pares. O ser humano, pela cultura,
continua a sua evolução partindo sempre de posições marcadas pela
cultura anterior. Isso não depende mais de leis naturais, mas da
capacidade de criar e recriar a cultura.

A quantidade de criações culturais já acumuladas e as múlti-
plas possibilidades de recriá-las numa direção ou noutra e mesmo
rejeitá-las criam tempos de incertezas na educação. Isso atormenta
os professores hoje. Na sua vida profissional eles encontram pessoas
para as quais a educação é o melhor e principal instrumento para
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ajudá-las a se prepararem para a vida plena. Outros, porém, estão
descrentes e acham a educação que se oferece nas instituições algo
inútil e contraproducente, manifestando, com isso, desesperança
quanto à possibilidade de sobrevivência digna, como conseguir uma
ocupação social valorizada, especialmente na esfera da produção
em que mais e mais se dispensa a participação do capital humano.
Também se refere a valores de convivência humana, como solidarie-
dade, paz, bem estar social e ambiental. Porém, nesse campo cresce
a descrença em razão da violência, ao individualismo, à degrada-
ção do ambiente, ao consumo, à competição, à corrupção.

Outra questão refere-se às rápidas mudanças ligadas ao conhe-
cimento. Com isso, cada geração vai passar por vários mundos dis-
tintos. Isso envolve o mundo do trabalho, cuja necessidade está na
raiz do desenvolvimento da espécie, na criação dos instrumentos,
da modificação da natureza exterior ao homem e da própria natu-
reza humana. Envolve um mundo prenhe de informações e carente
de comunicação, incluindo questões de acesso e de mediação para
que a comunicação possa se estabelecer entre as pessoas e os gru-
pos culturais diferentes e para que os diálogos sejam possíveis en-
tre os diferentes. Envolve a estrutura e a vida urbana e as novas
relações familiares. Envolve a idéia do efêmero, do consumo, da
transitoriedade, mas o transitório que não se sabe de onde e para
qual destino. De cada adulto exigem-se readaptações às novas con-
dições de vida, de trabalho, de sociabilidade, de convívio com as
diferenças, e todas elas exigem novos conhecimentos, novos signi-
ficados, novas possibilidades de significação. Por isso fala-se em
capacidade básica do “aprender a aprender” como uma das consti-
tuições necessárias a cada pessoa, grupo, comunidade e nação. Nesse
contexto, a formação inicial para as profissões tem peso relativo
sempre menor. Capacidades gerais tornam-se mais e mais impor-
tantes. Hoje não temos certezas sobre quais são elas.

A derrocada das certezas, no dizer de Enguita (2004), está asso-
ciada a três mudanças que afetam o sistema educacional: econo-
mia, política e família. Em relação à economia, ao mundo do traba-
lho, há claros desajustes entre educação e trabalho. A economia é
muito dinâmica nessa era de mudanças rápidas no conhecimento.
O que vale hoje não vale amanhã. A educação tende a ser o que os
professores querem que seja. Estes exercem um poder enorme pelo
tipo de conhecimento que valorizam, pelas escolhas que fazem. São
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valorizações e valores que resistem ao mercado, a políticas de Esta-
do. Nesse contexto pode-se sentir o direcionamento dado pela fe-
minização do processo educativo onde ela acontece efetivamente: a
sala de aula, as instituições escolares. Com isso preserva-se mais o
contexto familiar de onipresença feminina na escola, de relações
holísticas ou onicompreensões, mais difusas e não tão específicas.

Em relação à política, ao exercício da cidadania temos o fenô-
meno possível da globalização. A educação sempre foi o processo
instrumental de constituição das nações, daí a necessidade de es-
tendê-la às massas na forma de cultura sistematizada: linguagem,
história, geografia, literatura, ética, moral, costumes, conhecimen-
tos científicos e tecnológicos. Agora, diante de uma sociedade glo-
balizada, por conseqüência multicultural, qual a resposta que a edu-
cação deve dar? Sempre mais criamos dependências e vínculos
externos que vão muito além dos artefatos que são a face apenas
mais visível da globalização. Modifica-se a cultura, e esta, a educa-
ção. Os produtos culturais de qualidade e de baixa qualidade pene-
tram o tecido social. Veja-se as manifestações artísticas (música, ci-
nema, dança, moda, literatura). Como a escola vai competir com o
acesso fácil e farto a essas manifestações efêmeras e superficiais,
porque fora do contexto de vida das pessoas? Tudo o que se pode
apresentar na escola vai parecer pequeno diante do espetaculoso
que invade as telas das TVs e os monitores dos computadores. Como
promover a reflexão sobre tudo isso, o que poderia ser uma das
saídas, se o que foi ontem não vale hoje? Quem vai se interessar?

O grande trunfo que a escola como instituição possui é a capaci-
dade de formar consciências. Toda ação escolar parte de um patamar
de consciência maior, porque usa o conhecimento sistematizado como
ponto de partida. Por ele pode-se significar as informações que che-
gam de todas as partes do mundo. As guerras, os campos de refugia-
dos, as grandes catástrofes e as intolerâncias que são veiculados não
formam pessoas conscientes, mas as significações disso em contexto
escolar criam consciências, criam compromissos recíprocos, promo-
vem valores de justiça, igualdade, preservação ambiental, consciên-
cia de humanidade, consciência planetária, como defende Morin.

No que diz respeito à terceira grande mudança, a mudança nas
relações familiares, temos a obrigação de aprofundar um pouco mais
a reflexão. É um tema próximo aos professores, e, assim, temos maior
responsabilidade com ele. A educação no Brasil, partindo dos anos
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de pós-Segunda Guerra Mundial, passa em sessenta anos por con-
sideráveis mudanças na relação escola/família. Pessoas que hoje
fazem opinião sobre educação passaram pela trajetória em que saí-
ram de famílias carentes de educação, do meio rural ou de vilare-
jos, defrontaram-se com professores muito diferentes do que são
hoje, passaram por escolas em que a educação, mesmo que básica,
era privilégio, para a obrigatoriedade de educação até 14 anos. Hoje
as famílias entregam os seus filhos às escolas para que cuidem de-
les, os socializem, ao mesmo tempo em que não aceitam o controle
das escolas, pois elas mesmas tiveram acesso à educação e têm
muitas opiniões divergentes sobre a forma de educar e socializar.
Mas as famílias de antes não existem mais. Eram famílias enormes,
com presença de vários adultos e várias crianças. A pergunta que
fica: quem faz a custódia das crianças?

Ao pensar a escola nesse contexto, temos de pensar sobre o edu-
car e o ensinar. Pode-se ligar a idéia de educar mais a moldar con-
dutas, atitudes, disposições para algo, como os valores sociais, os
símbolos nacionais e familiares; a idéia de ensinar é mais ligada ao
conhecimento teórico, às atividades práticas, ao exercício da cida-
dania, à compreensão do direito e aos princípios da ética, aos siste-
mas conceituais. O ensinar estaria mais ligado ao esclarecer, ao ar-
gumentar, ao colocar em questão, ao convencer. O educar reporta-se
mais ao “tem de ser assim e por aí”, à convergência, ao necessário.
Um ensino mal-compreendido e mal-conduzido levou-nos, histori-
camente, a certa rejeição da compreensão de sermos “quem ensina”
(ensinantes) e nos aproximou do desejo de sermos educadores. Isso
pode ser revisto se entendermos a diferença entre uma proposta de
aprendizagem escolar e outras aprendizagens. A clara compreen-
são do que aproxima e afasta essas propostas permite-nos vislum-
brar melhor o papel de professor e o papel de educador que exerce-
mos de forma interligada e distinta. Essa diferenciação é importante
na formação dos professores na contemporaneidade.

Desenvolvimento curricular: capacidade básica
necessária na formação de professores.

Aceita-se, facilmente, que o verdadeiro currículo se desenvolva
em sala de aula na relação pedagógica professores/alunos, embora
haja a ilusão de que se esteja aplicando um currículo produzido por
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outros ou seguindo alguma orientação curricular contemplada em
lei ou norma curricular. Se a aplicação de um currículo, de uma lei
ou de uma norma resolvesse a questão, não teríamos desafios pela
frente. Nesse âmbito das produções curriculares por especialistas
e/ou normas curriculares tudo está resolvido! Sabemos, no entan-
to, que temos muitos desafios ou muitas coisas para resolver em
nossas salas de aula, em nossas escolas.

Propomos como princípio de formação que o professor partici-
pe da elaboração explícita e intencional do currículo de ensino, do
programa de ensino, do projeto pedagógico da escola e acompa-
nhe, na forma da pesquisa, o seu desenvolvimento. Pode-se conse-
guir isso por meio de trabalho coletivo de professores de uma esco-
la ou de um grupo de escolas (como os professores de determinada
secretaria municipal de educação, os professores estaduais de um
município, de uma rede de escolas particulares ou uma mistura
desses sistemas). Dessa forma estaremos contribuindo para supe-
rar soluções técnicas ou as soluções produzidas fora do contexto de
sua aplicação, que mais criam problemas do que os resolvem em
situações concretas.

As salas de aula são situações práticas de grande complexida-
de, para a qual não são possíveis soluções genéricas. Se aceitarmos
esse princípio, mais facilmente entraremos em processos de produ-
ção de currículos que possam responder às necessidades de uma
turma de estudantes e de uma escola. Isso não significa que se deva
começar da estaca zero! Há uma produção histórica bastante vasta
daquilo que reconhecemos como conhecimentos importantes em
cada área de conhecimento. Defende-se, por exemplo, que todas as
pessoas precisam ter noções sobre o meio natural, na forma de Físi-
ca, Química, Biologia, Geologia, Geografia e sobre os desdobramen-
tos tecnológicos. Os conhecimentos desses ramos específicos, evi-
dentemente, são parâmetros a serem levados em conta. Os conteúdos
e conceitos dessas matérias, no entanto, adquiriram nuances muito
próprias nos contextos escolares. Temos de levar em consideração
também isso. A própria seleção dos conteúdos, dentre muitos pos-
síveis, também é uma produção histórica e que precisa ser levada
em conta. A metodologia do trabalho escolar é outro componente
que temos de considerar numa possível produção curricular em nosso
meio de atuação. Não podem ser esquecidos os importantes conheci-
mentos profissionais já constituídos pelos próprios professores em seus
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espaços profissionais. Defendo, no entanto, que tudo isso deva ser
revisto em cada momento histórico e em cada grupo organizado de
professores.

Para fazer as revisões necessárias, não se pode esquecer de que
as produções teóricas, isto é, as novas compreensões e os novos
entendimentos, em qualquer campo do conhecimento humano, são
múltiplos e nem sempre convergentes. Também nisso temos de sa-
ber fazer escolhas. Vemos, assim, que o trabalho da professora e do
professor é de natureza intelectual e que exige muito estudo. Além
disso, é de grande complexidade, exigindo conjugação de esforços
de muitos sujeitos em permanente interação. Criar esse processo e
participar ativamente dele é constituir-se professor(a)/
pesquisador(a). O resultado poderá ser uma gradativa conquista
de autonomia, auto-estima e valorização social da professora e do
professor. Esse é o desafio maior! Daí a necessidade de compreen-
são teórica sobre todos os aspectos do educar e do ensinar. Não são
suficientes os saberes apenas práticos ou os saberes na ação. Cada
professor precisa justificar as suas ações e refletir sobre elas com
coerência e produção de argumentos.

O desenvolvimento curricular é decorrente de circunstâncias e
decisões históricas. Ao não olhar de forma crítica sobre o que está
constituído como orientação curricular, acaba-se vendo o estabele-
cido como uma verdade que não pode ser mudada. Escolhas mi-
croscópicas posteriores, no âmbito das escolas ou de responsabili-
dade de professores, acabam cristalizando o que conhecemos como
currículo de ensino. Isso constitui, na maioria das vezes, verdadei-
ra colcha de retalhos, sempre com os mesmos capítulos, os mesmos
exercícios, os mesmos problemas, as mesmas leis e os mesmos prin-
cípios, as mesmas tinturas mal disfarçadas de inovação, sem que
seja possível formular um argumento que justifique o estado de
coisas a que se chegou. Defendo que qualquer área do conhecimen-
to humano deva fazer parte da educação básica, sem preocupações
propedêuticas para graus superiores na escolarização. Atingir es-
ses graus deve ser decorrência de uma boa formação básica, e não
oportunidade esperta de enganação. O mais fundamental é que to-
dos os cidadãos se constituam na cultura em todas as manifesta-
ções da dimensão humana no presente. Só assim todos poderão rei-
vindicar o acesso aos benefícios das conquistas da humanidade.
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Não se pode esquecer que a instituição Escola, bem como o co-
nhecimento primordial que ali se busca desenvolver, tem caracte-
rísticas muito especiais. Isso precisa ser compreendido pelos licen-
ciandos. Segundo Davídov (1988), entrar na escola é uma virada
muito grande na vida da criança: externamente, porque envolve
organização, obrigações; internamente, e esta é a virada mais pro-
funda, porque tem início a assimilação das formas mais desenvol-
vidas da consciência social, por meio de ciência, arte, moral e direi-
to. Essas são as formas culturais ligadas à consciência e ao
pensamento teórico das pessoas. Elas constituem a consciência por
meio de uma atividade humana histórica: o estudo, que é uma ati-
vidade coletiva na busca de compreensões sobre o real dado, o
mundo vivido e o mundo sonhado. Envolve, também, o esforço in-
dividual na realização de um projeto coletivo. Com essa atividade
dá-se a assimilação ativa do saber e a construção dos conhecimen-
tos e habilidades correspondentes a essa consciência social, bem
como as capacidades históricas que estão na base da consciência e o
pensamento teórico: a reflexão, a análise, o experimento mental. O
conteúdo da atividade de estudo são os conhecimentos teóricos, o
real produzido para a compreensão do real dado, segundo lingua-
gem de Gaston Bachelard (1934).

Não se pode confundir a atividade de estudo, que se inicia com
a entrada na escola, com aprendizagem. Esta acontece sempre: no
jogo, no esporte, no trabalho, no dia-a-dia, pela mídia e em muitos
outros contextos. A atividade de estudo é especial. Não pode ser
confundida com atividade lúdica, social ou laboral. Todas essas são
fontes de aprendizagem, mas na idade escolar há uma atividade
diretriz de aprendizagem que é a atividade de estudo. Com ela acon-
tecem novas formações mentais-psicológicas próprias da idade es-
colar e que vão constituir a personalidade em seu conjunto.

O conteúdo da atividade de estudo é histórico, varia de acordo
com o pensamento teórico que se tem sobre os próprios conheci-
mentos, a sociedade, a formação dos homens nessa sociedade, as
necessidades culturais. De acordo com isso mudam os métodos, as
leituras indicadas, as atitudes, as habilidades, os valores. Não muda,
no entanto, a necessidade de se envolver as crianças e os adolescen-
tes com elementos de reflexão, análise, generalização, abstração,
consciência, isto é, as neoformações psicológicas, segundo a abor-
dagem histórico-cultural, com que terão de lidar no mundo real.
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As neoformações necessárias não são os conhecimentos vistos
como definitivos, petrificados. Estes mudam, como mudam as ên-
fases, as concepções. As novas formações envolvem a inclinação
para o estudo, a necessidade de estudar, a capacidade de aprender.

O que move o ser humano, segundo pressuposto aqui adotado,
é a necessidade. Se esta não é constituída, não teremos estudantes;
aliás, a queixa maior dos professores. É na idade escolar inicial que
a necessidade se constitui, e isso não vai acontecer se a ação de es-
tudo estiver fundamentada no pensamento empírico, na ausência
de imaginação, abstração, reflexão, análise, comparação e outras
habilidades básicas da atividade intelectual. Por isso dizemos que a
atividade de estudo envolve/desenvolve o pensamento teórico so-
bre o mundo, sobre as coisas, sobre si mesmo. Não nos podemos
contentar com o pensamento empírico na escola básica. É necessá-
rio compreender que o esforço dos estudantes terá de ser a explica-
ção teórica do mundo, o que exige intensa atividade de estudo.

As leis, e outros parâmetros legais, que regulam e orientam todo
o sistema educacional brasileiro, apontam importantes caminhos
para melhorar a educação e, ao mesmo tempo, proporcionam am-
plos espaços para iniciativas de mudanças por parte de escolas,
universidades, grupos de professores, especialistas em currículos,
autores de livros didáticos e outros. Podem ser citados: LDBEN/
96, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES). Há também os Exames Nacionais de Avaliação do De-
sempenho Acadêmico (Enade) e o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), que produzem importantes dados estatísticos que per-
mitem traçar um perfil dos estudantes brasileiros, não só no campo
cognitivo, mas no campo sociocultural. Não cabe fazer aqui uma
análise dessa legislação nem dos espaços a serem ocupados pelos
professores da educação básica. Apenas algumas observações so-
bre o que propõem as duas resoluções que instituem as Diretrizes
Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica.

A Resolução CNE/CP 1/2002 propõe as Diretrizes na forma
de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a se-
rem seguidos pelas instituições formadoras de professores, explici-
tando o que está indicado de alguma forma na LDBEN/96. No arti-
go 2o, em seus diversos incisos, é proposto como formação necessária
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à ação docente tudo o que: proporcione o ensino que visa à apren-
dizagem do aluno; acolha a diversidade; leve ao enriquecimento
cultural; proporcione práticas investigativas; se envolva em proje-
tos de desenvolvimento de currículos; desenvolva hábitos colabo-
rativos e em equipe. No artigo 3o são traçados princípios norteado-
res no preparo do exercício profissional que compreende: a formação
de competências; a coerência entre o ensino que recebe e deve pra-
ticar na escola; o preparo para a pesquisa educacional. Nos artigos
que seguem há clara orientação para que o projeto pedagógico dos
cursos dê conta para atender ao que é proposto, além de explicitar
uma série de competências ao exercício profissional de professor,
entre as quais: compromissos com os valores democráticos; com-
preensão do papel social da escola; domínio dos conteúdos disci-
plinares e de articulação interdisciplinar; investigação educacional
como auto-aperfeiçoamento; gerenciamento do próprio desenvol-
vimento profissional. Além de citar competências, a Resolução pro-
põe que sejam contextualizadas nas áreas específicas de atuação,
adequadas ao nível de ensino em que vão atuar. A formação dos
professores deverá ainda “propiciar a inserção no debate contem-
porâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, eco-
nômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a
própria docência” (art. 6o, VI, parágrafo 3o).

O parágrafo anterior é uma pequena amostra das múltiplas di-
mensões propostas pela Resolução na organização dos cursos de
graduação de formação de professores. Essas dimensões vão muito
além da preocupação tradicional que se costuma ter com a forma-
ção dos professores nos conteúdos específicos. Pelo fato de as licen-
ciaturas específicas sempre terem convivido à sombra dos bachare-
lados, no conhecido modelo 3 + 1, criou-se uma prática que não se
apagou da memória dos formadores atuais de professores, mesmo
que as Diretrizes Curriculares para as Licenciaturas definam clara-
mente: “a formação deverá ser realizada em processo autônomo,
em curso de licenciatura plena, numa estrutura com identidade pró-
pria” (art. 7o, inciso I). No mesmo artigo é proposta a articulação
estreita entre institutos, departamentos e cursos de áreas específi-
cas, além de colegiados próprios e atribuição de tempos e espaços
para atividades coletivas que visem à formação das competências
necessárias aos professores da educação básica. Ao definir a carga
horária dos cursos de Formação de Professores pela Resolução CNE/
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CP 2/2002, a defesa das posições anteriores tornou-se ainda mais
acirrada, tanto na área das Ciências Humanas, que dão suporte às
práticas pedagógicas quanto na área das Ciências Específicas, que
se preocupam com os conteúdos científicos. Da carga horária míni-
ma, 2.800 h, sobram 1.800 para os conteúdos curriculares de natu-
reza científico-cultural. Quatrocentas horas são práticas, como com-
ponentes curriculares, ligadas à natureza do trabalho de professor
vivenciadas ao longo dos cursos. Outras 400 h são de estágio curri-
cular supervisionado em parceria com as instituições escolares. As
200 h restantes são contempladas por outras formas de atividades
acadêmico-científico-culturais.

As duas resoluções do Conselho Nacional de Educação levam
à ruptura de uma lógica que resiste a acontecer na prática. Além da
memória da formação anterior, não há profissionais formadores
suficientes para criar os componentes curriculares que poderiam
dar sentido às práticas preconizadas nem profissionais que possam
acompanhar os estágios supervisionados na medida do necessário.
Com isso não se criou uma prática de formação suficientemente
desenvolvida dentro do novo espírito de formação dos professores
da educação básica. Os institutos e departamentos das áreas espe-
cíficas das licenciaturas tentaram contratar docentes com o perfil
necessário, e eu mesmo pude testemunhar que havia grande difi-
culdade para que isso pudesse se viabilizar dentro das característi-
cas exigíveis, em diversas bancas de seleção de docentes na área da
Educação Química. Uma vez contratado, o docente se vê isolado no
instituto ou departamento específico e, dessa forma, não consegue
articular os formadores dentro de seu próprio instituto ou departa-
mento, muito menos em outros setores da Universidade que estão
envolvidos com o curso e a formação de novos professores. Assim,
mesmo tendo transcorrido pouco tempo de implantação das novas
licenciaturas, começa a haver dúvida sobre a nova proposta de li-
cenciatura, e em alguns casos sua rejeição por docentes e discentes.
Corre-se o risco de voltarmos ao esquema 3 + 1! Alega-se, por exem-
plo, que na atual proposta não é possível dar todos os conteúdos de
natureza científico-cultural. Todos sabem que isso também não se
viabilizava na prática anterior. Pude constatar, por exemplo, em
estudo realizado com grupo de professores de Química da educa-
ção básica, que para muitos conteúdos conceituais havia enormes
carências quando estes tinham de ser introduzidos num contexto
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que fugia às seqüências tradicionais apresentadas nos componen-
tes curriculares da formação universitária. Não é aumentando a
carga horária no desenvolvimento de mais conteúdos que essa difi-
culdade vai ser sanada. A ênfase, nas atuais diretrizes, é na necessi-
dade da compreensão pedagógica dos conteúdos científicos em si-
tuações contextualizadas. Isso não se consegue com mais conteúdos
científicos na formação, mas pode ser viabilizado com um novo
conhecimento a ser desenvolvido nos cursos de formação de pro-
fessores: conhecimento pedagógico dos conteúdos escolares.

Algumas práticas nessa direção indicam a necessidade de criar
equipes interdisciplinares, envolvendo profissionais de componen-
tes disciplinares da área de conteúdos científicos da licenciatura em
questão (ex. Química), docentes que se especializaram na educa-
ção dessa mesma área (ex. Educação Química), profissionais das
ciências que fundamentam as práticas pedagógicas (ex. Antropo-
logia, Sociologia, Psicologia) e profissionais da área pedagógica
(ex. pedagogos de escola). A equipe interdisciplinar começa a se
constituir quando é definido um núcleo de componentes discipli-
nares que possam dar conta das 800 h de Práticas Educativas e
Estágio Supervisionado. É fundamental, também, que participem
professores de escola e estudantes de licenciatura. Formar profes-
sores não é missão de um só departamento ou instituto nem só de
uma universidade.

Concluo dizendo: não são as Diretrizes Curriculares de Forma-
ção de Professores da Educação Básica, nem a LDBEN ou qualquer
outra legislação ou regulamentação, que estão diminuindo o inte-
resse dos estudantes pelas licenciaturas. Há uma série de fatores,
entre os quais: a desvalorização do magistério pela baixa remune-
ração percebida diante do nível de formação requerida e a impor-
tância social que tem a educação no desenvolvimento do País. Tam-
bém a falta de respostas claras, por parte da academia, nas propostas
de formação dos professores da educação básica, que inclui a forma
de participação das escolas nessa formação.
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Nesses dez anos em que vigora a Lei de Diretrizes e Bases para a
Educação Nacional intensificam-se as reformas e mudanças educacio-
nais. De maneira geral, pode-se dizer que aumentou o número de
docentes das séries iniciais do ensino fundamental com formação em
nível superior; houve certa descentralização da gestão escolar, com
eleição direta dos diretores e com a organização dos conselhos esco-
lares: muitos sistemas de ensino abandonaram o regime seriado e
passaram a se organizar em ciclos; as formas de avaliação foram tam-
bém alteradas, abolindo a repetência e aderindo ao sistema de pro-
gressão continuada; os currículos de algumas escolas foram modifi-
cados, procurando trabalhar com os conteúdos de forma mais
integrada e sintonizada com a realidade e a cultura dos alunos.

Apesar de todas essas mudanças, apontadas como condições
para um ensino mais democrático e, portanto, de melhor qualida-
de, a educação das escolas públicas tem sido duramente criticada.
A mídia impressa e falada tem constantemente mostrado o baixo
desempenho dos alunos do ensino básico das escolas públicas nos
testes nacionais e estaduais organizado pelos respectivos sistemas
de avaliação. A população reclama da baixa qualidade do ensino
público e, muitas vezes, à custa de grandes sacrifícios opta pela es-
cola privada. Nesse contexto, é apontado um grande número de
“culpados” e de fatores responsáveis por essa situação. Os diri-
gentes dos sistemas de ensino culpam as escolas e os professores;
os diretores reclamam da falta de responsabilidade dos professo-
res e das exigências burocráticas da secretaria; os pais reclamam
das mudanças no ensino em que, por exemplo, praticamente fo-
ram extintas as avaliações somativas e a repetência; os professores
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queixam-se do desinteresse da família em relação à vida escolar
dos filhos e da indisciplina e violência escolar.

Com intensidade maior ou menor, alguns desses elementos
contribuem para o baixo desempenho da escola pública, enquanto
outros apenas apontam para problemas mais profundos, que so-
mente uma análise mais refinada pode revelar. No entanto, falta
nesse processo de culpabilização a identificação de outros fatores
que também influenciam na qualidade do ensino público, como
aqueles relacionados ao financiamento da educação (salário dos
docentes, estrutura física e de equipamentos das escolas, entre ou-
tros), assim como uma maior integração das políticas públicas.

Este trabalho focaliza a formação do educador, por ser um dos
aspectos diretamente relacionado à qualidade do ensino e sobre o
qual os cursos de formação de professores podem interferir. Parte-
se, assim, da premissa de que a formação inicial pode exercer gran-
de influência no desempenho da prática profissional. É que duran-
te essa formação, o professor pode adquirir as bases sobre as quais
vai desenvolvendo seu conhecimento sobre a educação e um reper-
tório de conhecimentos e experiências indispensáveis para o per-
curso na carreira docente.

Assim, neste trabalho será discutida a formação inicial ou aca-
dêmica dos professores, com foco na formação do professor das
séries iniciais e da educação infantil. A discussão e as análises esta-
rão centradas nos paradigmas que orientam a formação docente,
finalizando com uma discussão sobre as tendências atuais que orien-
tam os currículos desses cursos. O objetivo do trabalho é duplo,
pois inclui o interesse em mostrar que nas discussões atuais sobre o
currículo dos cursos de Pedagogia persistem conflitos que emergi-
ram em décadas passadas, assim como também está presente o pro-
pósito de evidenciar a necessidade de que tais currículos sejam or-
ganizados em função de objetivos mais amplos em relação à
educação escolar. Mudanças que não contemplem esses aspectos
agem como paliativos, sem possibilidade de superar os problemas
crônicos destes cursos.

Paradigmas que orientam a formação do educador

Alguns estudos no campo docente voltam-se para as concep-
ções que orientam essa formação. Serão aqui discutidos três grupos
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de paradigmas. O primeiro deles, foi proposto por Schön (1982), o
segundo por Zeichner (1983) e o terceiro por Zechner e Liston (1997).
A discussão desses paradigmas ajuda na reflexão sobre as formas
como têm sido estruturados os cursos de formação de professores no
Brasil. Apesar de elaboradas por autores americanos, essas classifi-
cações aplicam-se à realidade do Brasil, uma vez que buscam definir
modelos de orientação que presidem a formação docente, a partir de
fundamentos de natureza epistemológica e/ou política e de tendên-
cias educacionais predominantes em determinados períodos.

A proposta de Schön

Ainda que o primeiro trabalho de Schön (1982) não esteja vol-
tado para a formação dos professores, são inegáveis suas contribui-
ções e influência nos trabalhos no campo da formação docente. De-
vido à vasta divulgação sobre as discussões e análises de Schön,
este trabalho irá apresentar de maneira sintética as idéias desse au-
tor, que são mais diretamente relacionadas à formação do profes-
sor1. É preciso ainda salientar que Schön não utiliza a expressão
“paradigma”, se referindo a modelos que subjazem à prática pro-
fissional e aos currículos dos cursos de formação profissional.

Analisando o processo de formação de profissionais, Schön dis-
cute a grande influência exercida nesse campo pelo que ele deno-
mina “modelo da racionalidade técnica”. De acordo com este mo-
delo, “a atividade profissional consiste na resolução instrumental
de problemas, tornada rigorosa pela aplicação de teorias e técnicas
científicas” (p. 21). Esse modelo permeia todo o contexto da vida
profissional e está presente nas relações entre pesquisa e prática e
também nos currículos de educação profissional.

A análise da separação institucional entre pesquisa e prática
mostra que se espera que os “pesquisadores forneçam a ciência bá-
sica e aplicada e as técnicas delas derivadas para diagnosticar e re-
solver os problemas da prática” (p. 23). Da mesma forma, espera-se
que os profissionais forneçam aos pesquisadores problemas para

1 Além da influência de Schön nos trabalhos sobre formação docente, é importante
também considerar que já foi publicado um livro desse autor sobre a educação do
profissional reflexivo. Também é importante ressaltar que as idéias de Schön aqui
expostas já foram exploradas por Santos (1991).
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estudo e testem os resultados das pesquisas. Disso resulta que os
currículos dos cursos profissionais são estruturados de tal forma
que os conhecimentos teóricos e as técnicas das ciências básicas e
aplicadas antecedem às atividades centradas na habilidade de usar
teorias e técnicas para solucionar problemas práticos. Além disso,
essas habilidades ligadas à pratica são consideradas um conheci-
mento de segunda classe, em comparação com o conhecimento teó-
rico que lhe dá base (p. 28).

O modelo da racionalidade técnica é uma herança do positivis-
mo, que se fundamenta na idéia de que o progresso humano seria
uma decorrência do desenvolvimento científico, no sentido de criar
tecnologias voltadas para o bem-estar da espécie humana. Dessa
forma, para Schön “a racionalidade técnica é a epistemologia posi-
tivista da prática” (p. 31). Os limites desse modelo são de várias
ordens. Em primeiro lugar, é necessário considerar que uma práti-
ca efetiva precisa levar em conta certos fenômenos como complexi-
dade, incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de valores
que não se enquadram no modelo da racionalidade técnica. Em se-
gundo lugar, outro problema da racionalidade técnica é centralizar
a prática profissional na questão de solução de problemas. No en-
tanto, na prática, os problemas não se apresentam já definidos ou
dados ao profissional. A problematização da realidade vai depen-
der do quadro de referências políticas e filosóficas do profissional.
A partir daí, a atividade profissional volta-se para a estruturação
do problema, o que envolve a definição de decisões a serem toma-
das, assim como os fins e os meios para atingi-las.

Em terceiro lugar, é preciso considerar outra característica da
prática profissional, que é a de envolver uma série de ações que as
pessoas não sabem descrever com precisão. Isso evidencia que existe
um saber que se constitui no fazer. É um conhecimento tácito que
está implícito em nossos modelos de ação. Esse conhecimento prá-
tico é adquirido mediante o exercício de determinada atividade,
sendo que depois de um tempo as pessoas passam a dar respostas
imediatas a problemas que se enquadram na mesma estrutura de
outros problemas já resolvidos (p. 49). Em função disso, muitas ve-
zes a rotina e a repetição fazem o conhecimento prático tornar-se
tão espontâneo que os profissionais não mais refletem sobre o que
estão fazendo. Disso decorre a importância da reflexão, como ele-
mento fundamental para o desempenho da atividade prática. Por
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meio da reflexão é possível criticar a compreensão tácita subjacente à
avaliação e ao julgamento de uma situação. É possível ainda, pela
reflexão, questionar as estratégias e teorias implícitas em um modelo
de comportamento ou em uma linha de desempenho (p. 61-62).

É a partir dessas análises que Schön vai defender a formação
de um profissional reflexivo. Para ele, quando o profissional refle-
te-na-ação ele se torna um pesquisador no contexto prático. Ele não
limita suas questões à deliberação de meios, passando a definir meios
e fins de forma interativa, superando a separação entre pensar e
fazer. Para que um profissional atue dessa maneira seria preciso
que fossem reestruturados os cursos de formação profissional, to-
mando-se como eixo uma formação voltada para a solução de pro-
blemas que farão parte da futura prática. No entanto, essa nova
abordagem, centrada em uma diferente epistemologia da prática, é
difícil de ser implementada nos cursos de formação profissional,
porque exige transformações curriculares que modifiquem inteira-
mente a forma como professores e alunos vão trabalhar. Esse tipo
de currículo exige do professor e dos alunos muita dedicação e tem-
po. Se, por um lado, essa abordagem questiona a organização dos
currículos predominante nos cursos de formação docente, por ou-
tro, ela não articula a atividade profissional com projeto social de
mudança, como o fazem vários estudos no campo da educação.

Os paradigmas da formação
do professor segundo Zeichner

A primeira classificação proposta por Zeichner (1983) funda-
menta-se em Van Manen (1977), que discute o conceito de prática
no campo do currículo. Para Van Manen, o conceito de prática tem
diferentes significados, de acordo com a corrente da filosofia do
conhecimento em que se fundamenta. Dessa forma, podem-se iden-
tificar, de maneira ampla, três tradições nas ciências sociais: a em-
pírico-analítica, a hermenêutica-fenomenológica e a crítica-dialéti-
ca2. Tais tradições estão associadas a distintas formas de se conhecer
e distintas formas de se conceber a prática. A partir daí, Van Manen
identifica diferentes níveis de reflexão relacionados com diferentes
interpretações da prática.

2 É preciso considerar que nessa época as teorias pós-estruturalistas não haviam
alcançado o prestígio que posteriormente passaram a ter.
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No primeiro nível, a prática está relacionada com os meios, e não
com os fins da educação. Nesse sentido, são propostos princípios,
teorias e recomendações práticas apropriadas para a execução de
uma tarefa prevista no currículo. As escolhas, quando as alternati-
vas competem ou estão em conflitos, são tomadas com base no prin-
cípio do progresso técnico, cujos critérios são de economia, eficiên-
cia e eficácia (p. 226). Em um nível mais alto de reflexão, a prática
refere-se ao processo de analisar e clarificar a experiência, o signifi-
cado, as percepções individuais e culturais, assim como os pré-julga-
mentos e os pressupostos que guiam as ações práticas (p. 226). No
terceiro nível, a prática envolve questões sobre o valor da ação, ten-
do como horizonte a emancipação e a justiça social.

Com base nessa classificação, Zeichner (1983) analisa também
o conceito de prática na formação docente. A classificação desse
autor contém quatro paradigmas. Antes, é importante ressaltar o
que o autor está chamando de paradigma. Para Zeichner um para-
digma pode ser pensado como uma matriz de crenças e concepções
sobre a natureza e o propósito da educação escolar e da prática do-
cente e, conseqüentemente, sobre as maneiras como deve ser educa-
do o professor, modelando formas específicas de práticas na forma-
ção desse profissional (p. 3). De acordo com o primeiro paradigma,
denominado “orientação behaviorista”, o foco central da formação
docente deve ser o desenvolvimento de habilidades consideradas
básicas para o desempenho dessa função. Nesse paradigma a for-
mação docente é construída assumindo-se a realidade educacional
e social como realidades dadas.

O segundo paradigma, “educação personalística do professor”,
está fundamentado na fenomenologia. Nessa orientação o objetivo
central da educação docente é promover a maturidade psicológica
dos futuros professores, enfatizando a reorganização de percepções
e crenças em relação aos conhecimentos, habilidades e comporta-
mentos do futuro professor. Este paradigma está voltado para mo-
dificações no sujeito e não apresenta propostas para mudanças no
sistema social.

Segundo o terceiro paradigma, chamado de “educação artesa-
nal e tradicional do professor”, a questão básica na formação docen-
te é explicitar os conhecimentos que subsidiam o que constitui uma
boa prática. A relação mestre-aprendiz é vista como a maneira mais
adequada de transmitir ao noviço os conhecimentos e as habilidades
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que fazem parte do repertório do bom professor. Da mesma forma
que os anteriores, neste paradigma os contextos educacional e social
não são questionados.

O quarto paradigma é o da “educação do professor orientada
pelo questionamento”. Neste paradigma é priorizada na formação
decente a capacidade de refletir-na-ação, possibilitando ao futuro
docente o questionamento da prática pedagógica e do contexto em
que ela está inserida. Neste tipo de orientação, as habilidades do
professor são pensadas e analisadas em função do fim a que se des-
tinam. Subjacente a este paradigma está a visão da educação como
emancipação.

Esses paradigmas podem ser identificados nos cursos de forma-
ção docente de diferentes instituições brasileiras. No entanto, é pre-
ciso salientar que essas orientações podem ser predominantes em um
curso, sem, contudo, serem as únicas. Assim, em um mesmo curso
diferentes paradigmas podem estar presentes, simultaneamente, lu-
tando para aumentarem seu espaço e sua influência. A educação beha-
viorista do professor esteve em voga no Brasil, sobretudo nos anos
1970, quando se difunde a proposta da tecnologia educacional, que
se fundamentava na psicologia comportamental. Nesse período e de
acordo com essa orientação, insistia-se na definição clara dos conhe-
cimentos e das habilidades necessárias à formação docente.

A educação personalística do professor esteve mais claramente
presente nos cursos de formação no começo dos anos 1980. Nessa
época se dava ênfase, por exemplo, às mudanças das percepções e
crenças do professor em relação às crianças das camadas popula-
res, se discutido, por exemplo, a forma como essas crianças eram
rotuladas na escola, a partir de “mitos” como o da desnutrição e o
da carência afetiva.

A educação artesanal e tradicional do professor faz parte de
todas aquelas propostas que celebram a prática em detrimento da
teoria, considerando que a imersão em uma boa prática fornece ao
futuro profissional os conhecimentos e as habilidades necessárias
para o desempenho de sua função.

O quarto paradigma, da educação do professor orientado pela
reflexão, está associado aos projetos de formação do professor que
consideram a necessidade de essa formação estar aliada à proposta
de construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Nesse
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campo estariam as propostas de formação do professor que emer-
giram sobretudo a partir da década de 1980 e que buscam manter
um vinculo claro com as camadas populares, no sentido de superar
as formas de opressão a que estão submetidas.

As tradições ou correntes no campo da
formação docente segundo Zeichner e Liston

Zeichner e Liston (1997) vão discutir diferentes orientações ou
correntes que tiveram impacto na educação americana3 e que influ-
enciaram a formação docente. Esses autores basearam-se tanto nas
análises de Kliebard (1986) sobre diferentes grupos de interesse que
buscaram ter o controle do currículo americano no século XX como
também em diversas e divergentes produções no campo da forma-
ção docente. Trata-se de tradições distintas que orientam esse cam-
po, não existindo, na prática, quase nenhum modelo puro que re-
presente apenas uma dessas tradições. Na realidade, os cursos de
formação docente refletem uma mescla dessas orientações, dispu-
tando, cada uma delas, prestígio e hegemonia.

A primeira tradição é denominada de tradição acadêmica. Ela
emerge quando, no século XX, se instauram nas universidades os
programas de formação docente para a educação primária e secun-
dária. Nesse período, discutia-se que a melhor maneira de formar o
professor seria lhe dando uma sólida formação em Letras, comple-
mentada com a experiência em uma escola. Mais tarde, foi enfatiza-
da a necessidade do domínio dos conteúdos de cada disciplina a
ser lecionada, como aspecto fundamental da formação docente.
Nessa orientação, o professor é visto como um especialista das dis-
ciplinas do currículo escolar, desvalorizando-se a sua formação
pedagógica. É importante salientar que nesse período os cursos de
formação do professor estavam sofrendo violentas críticas de aca-
dêmicos de outras áreas, que consideravam tais cursos bastante
superficiais e triviais e suas disciplinas de conteúdos óbvios e insí-
pidos e, ainda, bastante repetitivas.

Várias críticas foram e têm sido feitas a diversos elementos ou
aspectos presentes na tradição acadêmica. Um exemplo pode ser

3 Essas orientações tiveram e continuam tendo grande impacto na educação bra-
sileira.
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dado pelas propostas de formação de professores influenciadas pelos
estudos feministas. Nessas propostas se critica a forma como são
tratadas as relações sociais na produção pedagógica a partir da vi-
são dos estudos feministas. Outra crítica sobre essa tradição é que
nela não se considera a interação do conhecimento que os docentes
têm sobre os conteúdos com outros tipos de saberes que possuem,
como o conhecimento pedagógico. A partir dessas críticas é pro-
posta uma base de conhecimento mais ampla para a formação do-
cente. Coerentes com essa visão são elaboradas propostas da for-
mação docente em que se busca dar ao professor os fundamentos
conceituais das disciplinas que leciona ou vai lecionar.

Outra resposta às críticas feitas à tradição acadêmica repousa
na idéia de que o professor precisa ter conhecimento sobre as for-
mas que as crianças pensam em determinada área, com base em
seus processos de cognição e em seus conhecimentos prévios. Essa
orientação, denominada “instrução cognitivamente guiada”, é uma
proposta de programa que está sendo implementado em algumas
universidades americanas (ZEICHNER; LINSTON, 1997, p. 31-39). Ain-
da, como resposta às críticas à tradição acadêmica, estão as propos-
tas que visam introduzir no currículo dos cursos de formação do-
cente uma perspectiva multicultural. Essas respostas às críticas se
inserem em outras tradições, como será visto mais adiante. As críti-
cas feminista e multiculturalista emergem dentro da tradição do
reconstrucionismo social, e a crítica sobre os limites do conhecimento
acadêmico das disciplinas, bem como a orientação cognitivista dada
ao ensino, está inscrita na tradição desenvolvimentista.

A análise de Liston e Zeichner (1997) sobre a tradição acadêmi-
ca deixa subtendida a idéia de que mesmo algumas novas modali-
dades de ensino continuam centradas nesta orientação. De fato,
pode-se dizer que a expansão dos testes nacionais sobre o desem-
penho escolar dos alunos pode levar a uma prática docente, volta-
da apenas para os conteúdos escolares, como forma de garantir bons
resultados nesses testes, melhorando a imagem pública da escola e
do sistema em que ela se insere.

A tradição da eficiência social preconiza a necessidade de bases
científicas para o ensino, em que se assentaria, então, a formação
docente. Essa tradição nasce nos anos 1920, quando alguns acadê-
micos que criticavam a falta de definição clara de objetivos e de
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procedimentos na formação docente dedicaram-se a pesquisar ele-
mentos que integram o bom ensino. Apesar de esses estudos terem
tido pouca repercussão nos cursos de formação docente, permane-
ceu a idéia de que essa formação deveria ter como base o estudo
cuidadoso das tarefas que o professor desenvolve no seu cotidiano.
É a partir dessas idéias que nos anos 1960 e 1970 desenvolveram-se
programas de “formação do professor baseados no desempenho ou
na competência”. Essas propostas foram influenciadas pela utiliza-
ção da psicologia comportamental na preparação de pessoal para a
indústria e para o exército durante a Segunda Guerra. Nessa orien-
tação, a formação docente se baseia na aquisição de conhecimentos
e de habilidades observáveis, que estariam relacionadas com a
aprendizagem dos alunos, o que também pressupõe a definição de
objetivos em termos comportamentais.

Diversas críticas foram e são feitas a essa tradição, evidencian-
do seu caráter conservador e tecnicista. São apontados, por exem-
plo, os limites de se relacionar as condutas dos docentes com os
resultados da aprendizagem. É criticado também o fato de esse en-
foque limitar o crescimento pessoal do professor. Alguns acadêmi-
cos ligados a esta tradição, por estarem preocupados com questões
de equidade social, ressentiram-se das críticas levantadas, respon-
dendo a elas desenvolvendo propostas de formação docente, base-
adas em competências voltadas para a capacidade de iniciar mu-
danças institucionais. Uma das novas versões dessa tradição
fundamenta-se no cognitivismo e considera o professor como al-
guém que toma decisões o tempo todo.

Assim, a base dessas decisões deve estar em resultados de pes-
quisas sobre a seleção de conteúdo, a distribuição do tempo em clas-
se, as práticas de agrupamento e a formulação de perguntas, entre
outras. Essas propostas diferem daquelas propostas de formação
do professor baseadas na competência e no desempenho, que esta-
vam centradas na relação entre o processo e o produto, focalizando
as correlações existentes entre ensino e aprendizagem. As propos-
tas contemporâneas da eficácia social estão fundamentadas em in-
vestigações sobre o pensamento do professor e também em estudos
descritivos sobre a sala de aula (ZEICHNER; LINSTON, 1997, p. 38-45).
O que os dois autores, Zeichner e Liston, deixam subentendido em
seu texto é que a marca desse paradigma está na crença do poder da
ciência como forma de promover a formação docente de maneira
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eficiente e eficaz. Fica também implícito o matiz economicista des-
sa orientação, uma vez que a eficiência é geralmente pensada em
termos de custos.

A terceira tradição é denominada de desenvolvimentista e tem
suas raízes nos estudos da psicologia sobre o desenvolvimento da
criança Ela vem se desenvolvendo, desde o começo do século, a par-
tir dos trabalhos de Stanley Hall. Essa tradição advoga a idéia de que
os estudos sobre o desenvolvimento do aprendiz devem fundamen-
tar o ensino da escola básica, assim como a preparação de seus pro-
fessores. Essa orientação faz uma dura crítica ao ensino mecânico
predominante nas escolas, defende a idéia de que a educação escolar
deve estar centrada nos interesses da criança e que, para isso, o ambi-
ente escolar deve ser acolhedor. Podem ser identificadas diferentes
vertentes no interior dessa tradição. A primeira delas estaria centra-
da na preocupação na construção de um currículo e de práticas pe-
dagógicas que, ao mesmo tempo, sejam compatíveis e propiciem o
desenvolvimento dos estudantes. Outra vertente considera que a for-
mação docente, baseando-se no desenvolvimento das crianças, de-
verá se centrar na idéia de criação de um ambiente rico e estimulan-
te, que facilite a aprendizagem. Uma terceira vertente nessa tradição
defende a idéia do professor como investigador. Nessa perspectiva,
os estudos sobre o desenvolvimento da criança tornam-se os funda-
mentos de investigação, enquanto o professor deve ser formado de-
senvolvendo-lhe uma atitude experimental, fornecendo-lhe habili-
dades que o tornem um pesquisador do processo de aprendizagem
de seus próprios alunos.

Durante o final da década de 1980 e o começo dos anos 1970, rea-
pareceram algumas novas versões da tradição do desenvolvimentis-
mo, com muitas semelhanças com as propostas de educação centrada
na criança, correntes nos anos 1920 e 1930. Uma delas é uma proposta
em que a formação docente está voltada para o conhecimento de teorias
do desenvolvimento cognitivo, social e moral da criança, para que os
futuros professores possam planejar atividades adequadas a esse pro-
cesso de desenvolvimento. Em outra vertente busca-se conhecer o pró-
prio desenvolvimento dos futuros docentes no sentido de propiciar-
lhes uma formação que possibilite um amadurecimento relacionado à
profissão (ZEICHNER; LISTON, 1997, p. 46-51).

A quarta orientação refere-se à tradição reconstrucionista social,
cuja emergência está relacionada ao trabalho de um grupo que
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trabalhava no Teatcher College, na Universidade de Columbia.
Desse grupo faziam parte educadores radicais que defendiam a idéia
de que os professores deveriam lutar pelo poder político e pela im-
plantação do socialismo na sociedade americana. Essa idéia era sus-
tentada no fato de a educação ter um caráter político. Assim, com o
predomínio de valores capitalistas e individualistas em toda a socie-
dade era necessário que os professores conscientemente favoreces-
sem idéias e valores relacionados a uma nova ordem social.

No entanto, havia certa discordância em relação a essa posição,
pois havia quem defendesse a idéia de escola que não deveria in-
culcar novas idéias, mas apenas desenvolver no aluno o pensamen-
to crítico. Essas discussões ocorriam na primeira metade da década
de 1930 e Dewey e Kilpatrick dela participaram, criticando a ma-
neira como eram formados os docentes, bem como seu interesse em
técnicas, sem uma preocupação em definir objetivos mais amplos.
Advogavam a formação de um professor com capacidade de refle-
tir sobre a escolarização e sobre a sociedade.

Nesse contexto, ainda nos anos 1930, duas instituições de reno-
me no campo educacional americano desenvolveram propostas co-
erentes com o ideário do reconstrucionismo social. Em uma dessas
instituições (New College), o curso de formação docente incluía se-
minários integrados e currículo baseado na solução de problemas e
em experiências diretas ou de primeira mão. Assim, fazia parte do
currículo o trabalho dos alunos na indústria por um trimestre, as-
sim como a administração de uma granja por um verão, viagens ao
estrangeiro, também por um verão, participação em diferentes ex-
cursões, além dos estudos acadêmicos. Ao lado disso, os alunos ti-
nham um ano de prática docente em regime de internato. Essa pro-
posta visava desenvolver nos estudantes capacidade de liderança e
conhecimento da realidade econômica, política e social. E mais, o
curso incentivava a participação do aluno em movimentos e orga-
nizações sociais, chegando a oferecer bolsa de estudos a quem se
destacasse nessas atividades extracurriculares.

Hoje, exemplos de propostas coerentes com a tradição do re-
construcionismo social encontram-se trabalhos de autores como
Giroux e McLaren (1987), que propõem que a formação docente
deve estar centrada em uma política cultural que contemple estu-
dos da linguagem, da história, da cultura e da política (ZEICHNER;
LISTON, 1997, p. 51-59). Em síntese, o que Zeichner e Liston buscam
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evidenciar em relação a essa tradição é o fato de práticas inovado-
ras e politicamente definidas em favor de mudanças sociais já esta-
rem presentes em instituições de formação de professores nas pri-
meiras décadas do século passado. Além disto, buscam mostrar que
alguns educadores críticos desse período não ficaram apenas no
discurso, mas implementaram suas idéias, organizando cursos de
formação docente com uma nova estrutura curricular.

Como pôde ser visto até aqui, a formação docente ao longo do
século XX foi permeada de conflitos de interesses. Também se pode
concluir que as atuais disputas nesse campo têm raízes em movi-
mentos e correntes que se organizaram nas primeiras décadas des-
te século. Percebe-se ainda que as orientações mais antigas buscam
se renovar, mantendo com novas roupagens os mesmos princípios
epistemológicos e políticos que as orientam.

O modelo de formação do
professor subjacente à legislação

A Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Peda-
gogia, estabelece em seu artigo 2º que estas diretrizes:

aplicam-se à formação inicial para o exercício do magis-
tério na educação Infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental e em cursos de ensino Médio, na modalida-
de Normal e em cursos de Educação profissional na área
de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

De forma geral, pode-se dizer que o documento dá reduzida
ênfase ao magistério da educação infantil e das séries iniciais do
ensino fundamental, buscando ampliar a formação do professor das
séries iniciais e da educação para as áreas de gestão e de pesquisa,
incluindo uma formação que contemple o trabalho educativo em
espaços não-escolares. No parágrafo segundo, em que são defini-
dos os propósitos do curso de Pedagogia se faz referência à forma-
ção de um educador em sentido amplo. Quando se define o que é
central para a formação do licenciado em Pedagogia (parágrafo
único do artigo terceiro), os itens expostos dão pouca ênfase às ati-
vidades do docente em sala de aula. Nesse parágrafo se afirma que
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para a formação em Pedagogia é necessário o conhecimento da es-
cola como organização complexa, o uso de pesquisas educacionais
e de seus resultados e a participação na gestão da escola. Não se
menciona qualquer aspecto específico da atividade docente.

É claro que o docente deverá ter esses conhecimentos e habili-
dade sobre a escola e seu funcionamento e também ter competência
para utilização dos resultados de pesquisas, mas suas atividades
pressupõem conhecimentos e o domínio de práticas que vão além
daquilo que é enfatizado na legislação. Essa observação é reforçada
pelo conteúdo do parágrafo único do artigo quarto, em que está
bem detalhado em que consistem as atividades de gestão. Por sua
vez, o artigo quinto, que enumera as habilidades que o curso deve-
rá formar, citando habilidades relativas às atividades do educador,
que atua em escola e em espaços não-escolares, bem como aquelas
relacionadas à participação na gestão escolar. Das dezesseis habili-
dades elencadas, somente três dizem respeito especificamente à
docência na educação infantil e nas séries iniciais do ensino funda-
mental (incisos II, III e VI). Somente no artigo sexto, que discute a
estrutura do curso, são apresentados componentes diretamente re-
lacionados à atividade docente.

Pode-se argumentar que as Diretrizes Curriculares para o cur-
so de Pedagogia buscaram ampliar a visão do professor, indicando
sua responsabilidade nos processos de gestão da escola e para a
educação em espaços não-escolares. Observa-se que nas faculda-
des e departamentos de Educação cresce o interesse pela educação
em espaços não-escolares. O mesmo pode ser dito em relação à cha-
mada gestão democrática, uma vez que, como afirma Popkewitz
(1998), esse aspecto já se tornou senso comum no discurso pedagó-
gico. A descentralização da gestão, por diferentes razões, faz parte
hoje da agenda tanto das forças conservadoras como das forças pro-
gressistas em educação.

Nesse contexto, argumenta-se que as Diretrizes Curriculares
poderiam ter dado maior destaque à formação do professor para
atuar em sala de aula. Ao enfatizar o trabalho dos docentes na gestão
escolar e a educação em espaços não-escolares, as Diretrizes reforça-
ram aquilo que já é mais forte nas faculdades e nos departamentos
de Educação, não contribuindo, de fato, para que essa fosse uma opor-
tunidade para que essas instituições repensassem e colocassem no
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centro de suas obrigações a formação do professor para atuação
como educador de crianças e adolescentes.

A gestão democrática pode ser compreendida como uma for-
ma de a escola definir, de maneira compartilhada e consensual, seu
horizonte pedagógico, explicitando seu currículo, seus projetos e
programas, seus processos de trabalho e suas formas de gestão de
recursos e de pessoal. No entanto, pode-se considerar que a demo-
cratização da gestão, embora necessária e condição primordial para
o trabalho docente, não implica necessariamente a melhoria do de-
sempenho dos alunos. Whitty (1998), por exemplo, vai mostrar que
pesquisas evidenciaram que a gestão democrática teve efeitos posi-
tivos nos gastos financeiros das escolas, mas não significou melho-
ria no desempenho dos estudantes. É que os professores nesse mo-
delo de gestão terminam gastando muito tempo com decisões
burocráticas que não afetam o ensino diretamente. Em síntese, a
formação do professor, como um dos elementos relacionados à for-
mação de crianças e adolescentes, ainda precisará encontrar per-
cursos mais férteis, de modo a ajudar a superar os graves proble-
mas de ensino que pesam sobre a escola.

Conclusão

Concluindo, pode-se dizer que esses diferentes paradigmas, mo-
delos, orientações ou tradições sobre a formação revelam tensões e
polarizações entre competência técnica e compromisso político e mos-
tram a necessidade de reinventar modelos de formação, como foi feito
pela tradição do reconstrucionismo social, no início do século.

Ainda que não expressa abertamente, percebe-se que há uma
grande insegurança quando se discute o currículo do curso de Pe-
dagogia, revelando a existência de conflitos no interior desse cam-
po. Evidência disso está na hierarquização dos saberes no interior
do currículo, tendo menor prestígio os conteúdos relacionados ao
saber-fazer. Confirmando esse baixo status nos cursos de Pedago-
gia das instituições de renome do País, os conteúdos relacionados à
prática, ou seja, à aprendizagem das tarefas diárias da docência,
tais como elaboração e uso de atividades de ensino, produção de
material, contatos com experiências bem-sucedidas no campo da
aprendizagem, solução de problemas presentes no campo de ensi-
no, ocupam relativamente pequeno espaço nos currículos.



250 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

Esse baixo prestígio das atividades práticas é comprovado pelo
fato de que não foram os acadêmicos que aumentaram a carga ho-
rária dos estágios e das atividades práticas do currículo dos cursos
de licenciatura e de Pedagogia. Isso ocorreu pela força da legisla-
ção. O que é mais intrigante em relação a este aspecto é que grande
número de acadêmicos qualificados no exterior já podiam ter ob-
servado que, há várias décadas, nos países mais desenvolvidos, as
atividades práticas ocupam pelo menos um terço do currículo dos
cursos de formação docente. Na verdade, a divisão entre trabalho
intelectual e manual está presente mesmo nos cursos de institui-
ções onde a maioria dos acadêmicos é considerada progressista. Essa
divisão, em termos curriculares, se traduz no desprestígio da ativi-
dade prática. Há uma grande dificuldade em se valorizar conteú-
dos práticos, como se apenas o domínio de teorias garantisse uma
prática de qualidade. Sem dúvida, merece críticas uma formação
de orientação tecnicista, centrada no fazer, sem conhecimento das
teorias que fundamentam as diferentes possibilidades de ação, bem
como o conhecimento das matrizes epistemológicas e políticas que
orientam tais práticas.

É importante ainda observar que, em qualquer reunião de aca-
dêmicos sobre os cursos de formação docente, quando se fala em
prática, há sempre uma advertência ou uma ressalva sobre os peri-
gos de se esvaziar os conteúdos teóricos. Posto dessa maneira, não
há como não defender a sólida formação teórica e repudiar a for-
mação instrumental e denunciá-la como estratégia utilizada para
formar professores dóceis às imposições das políticas públicas, des-
qualificando, desse modo, o trabalho docente. No entanto, penso
que essas polarizações precisam ser mais bem examinadas. O pro-
fessor precisa adquirir em sua formação conhecimentos e habilida-
des que o instrumentalizem para a prática. O que caracteriza um
trabalho profissional de qualidade é a realização de uma boa práti-
ca, e só existe boa prática com sólida formação teórica.

É importante observar que a recíproca, nesse caso, não é verda-
deira, pois a sólida formação teórica não garante por si só uma boa
prática. O que está sendo enfatizado é que o bom profissional pre-
cisa de conhecimentos teóricos que lhe permitam detectar proble-
mas e defini-los com clareza. É preciso encontrar alternativas que
possibilitem a solução de problemas identificados. Para isso, é pre-
ciso utilizar um arcabouço teórico compatível com a realidade em
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que o problema se insere. Essa fundamentação teórica é que orienta
a atuação profissional, mas sua ação exige mais do que isso. É pre-
ciso saber articular teorias para identificar e solucionar problemas.
É preciso produzir ou utilizar material e equipamentos compatí-
veis com os objetivos de ensino. É preciso saber compatibilizar a
prática com os objetivos mais amplos da educação. Desse modo,
um bom professor precisa ter conhecimentos teóricos para compre-
ender as dificuldades de aprendizagem de seus alunos. Precisa de
conhecimentos teóricos para pensar em como superá-las. Precisa
também da experiência para realizar tais tarefas, ao lado de outras
habilidades necessárias ao planejamento e à implementação de ati-
vidades em sala de aula, o que pode incluir, mas, sem dúvida, trans-
cende o campo teórico.

O que distingue o conhecimento do leigo do conhecimento do
profissional é justamente o fato de que este é fundamentado em
teorias. É até possível encontrar leigos que resolvam vários proble-
mas do campo profissional, mas o exercício da atividade profissio-
nal é cerceado ao leigo, em maior ou menor nível, nas diferentes
profissões, porque a ausência de conhecimento teórico dificulta ter
sucesso diante de situações imprevistas e de incerteza. O problema
é que a atividade docente tem sido, muitas vezes, exercida a partir
do senso comum. Com essa preocupação, advoga-se a necessidade
de os cursos de formação proporcionarem uma formação teórica
que reverta esse quadro. No entanto, teoria sem foco na realidade
prática e sem aquisição de competências que permitam sua utiliza-
ção na ação, tende a se tornar apenas conhecimento escolar, útil
para responder às demandas da formação inicial (provas e traba-
lhos de curso), além de um bom instrumento para o sucesso em
concursos públicos.

Finalizando, é preciso ainda destacar que, apesar da grande
popularidade no meio acadêmico da chamada tendência crítica, esta
tem exercido pequena influência na prática cotidiana das escolas.
Nesse sentido, Young (1988), analisando o impacto das propostas
da Nova Sociologia da Educação mostra que elas não tiveram su-
porte popular porque, entre outras coisas, não apresentavam estra-
tégias e alternativas práticas. No mesmo sentido é importante tam-
bém considerar o alerta de Giroux e Mclaren (1987), ao afirmarem
que os educadores críticos têm teorizado muito sobre a escola ao
invés de teorizarem para a escola.
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Como parte da programação do Seminário “Formação de pro-
fessores para a educação básica: dez anos da LDB”, temos esta im-
portante discussão sobre os paradigmas contemporâneos para a
formação de professores da educação básica no Brasil.

O objetivo deste texto é apresentar diferentes paradigmas que
concorrem por posições hegemônicas no campo1 da formação de
professores: de um lado, aqueles baseados no modelo da racionali-
dade técnica e, de outro, aqueles baseados no modelo da racionali-
dade prática ou no modelo da racionalidade crítica. Tais modelos e
paradigmas orientam práticas e políticas de formação docente no
Brasil e em vários outros países do mundo.

Tem-se a seguir uma breve apresentação dessas três racionali-
dades e as respectivas concepções de formação docente que carre-
gam consigo.

Modelos técnicos de formação docente

Os modelos mais difundidos de formação de professores são
aqueles relacionados ao modelo da racionalidade técnica. De acor-
do com esse modelo, também conhecido como epistemologia posi-
tivista da prática, “a atividade profissional consiste na solução ins-
trumental de um problema feita pela rigorosa aplicação de uma
teoria científica ou uma técnica” (SCHöN, 1983, p. 21).

Paradigmas contemporâneos
da formação docente

Júlio Emílio Diniz-Pereira

1 O sentido de “campo“ utilizado aqui é o mesmo usado pelo sociólogo francês
Pierre Bourdieu.
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De acordo com Carr e Kemmis (1986), a visão de educação como
uma ciência aplicada não é nova. Durante o século XIX e início do XX
muitas pessoas afirmaram que o ensino melhoraria pela aplicação do
método científico. O papel da teoria seria iluminar o pensamento
dos professores, isto é, “a teoria relacionaria-se com a prática forne-
cendo o exame crítico das experiências educacionais práticas” (p. 56).
B. F. Skinner, juntamente com outros psicólogos comportamenta-
listas, foi o mais influente defensor desse modelo.

De acordo com essa visão, a prática educacional é baseada na apli-
cação do conhecimento científico, e questões educacionais são trata-
das como problemas “técnicos”, os quais podem ser resolvidos objeti-
vamente por meio de procedimentos racionais da ciência. Além disso,
“a teoria educacional pode usar leis causais para prever, e portanto
controlar os resultados de diferentes cursos da ação prática” (p. 66).
Do mesmo modo, pesquisadores educacionais “puros” estão, como
cientistas das ciências naturais, perseguindo conhecimento objetivo
por meio de investigação científica, e pesquisadores da educação “apli-
cada” fornecem “respostas para questões científicas que foram levan-
tadas dentro de um quadro de fins educacionais” (p. 70). Assim, am-
bos permanecem como atividades livres de valores e neutras.

Schön (1983) discute, a partir do modelo hierárquico de conhe-
cimento profissional, que a pesquisa é institucionalmente separada
da prática. Em suas palavras:

Pesquisadores supostamente fornecem a ciência básica e
aplicada a partir da qual derivam técnicas para diagnós-
tico e solução dos problemas da prática. Profissionais
supostamente suprem os pesquisadores com problemas
para estudo e testes a respeito da utilidade dos resulta-
dos de pesquisa. O papel do pesquisador é distinto e
normalmente considerado superior ao papel do pesqui-
sador. (SCHöN, 1983, p. 26)

Do mesmo modo, Carr e Kemmis (1986) afirmam que o papel
do professor, baseado na visão científica da teoria e da prática edu-
cacional, é de passiva conformidade com as recomendações práti-
cas dos teóricos e pesquisadores educacionais. Segundo eles,

Professores não são vistos como profissionalmente respon-
sáveis por fazer decisões e julgamentos em educação, mas
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somente pela eficiência com a qual eles implementam
as decisões feitas por teóricos educacionais; somente com
base em seu conhecimento científico sobre a prática edu-
cacional, esta poderia ser melhorada. (CARR; KEMMIS,
1986, p. 70)

De acordo com Schön (1983), a divisão hierárquica entre pes-
quisa e prática está também refletida no currículo normativo da
escola profissional. A regra é: primeiro, a ciência básica e aplicada,
então, as habilidades para solução dos problemas advindos do
mundo real. Como Schön afirma:

A partir do ponto de vista do modelo da racionalidade
técnica institucionalizado no currículo profissional, o
conhecimento real baseia-se em teorias e técnicas da
ciência básica e aplicada. Portanto, essas disciplinas de-
vem vir primeiro. “Habilidades” no uso da teoria e da
técnica para resolver problemas concretos devem vir
mais tarde, quando os estudantes já tiverem aprendido
a ciência relevante – primeiro, porque ele não pode
aprender habilidades de aplicação sem antes aprender
conhecimento aplicável e segundo porque habilidades
são um tipo ambíguo e secundário de conhecimento.
(SCHöN, 1983, p. 28)

Resumindo, de acordo com o modelo da racionalidade técnica,
o professor é visto como um técnico, um especialista que rigorosa-
mente põe em prática as regras científicas e/ou pedagógicas. As-
sim, para se preparar o profissional da educação, conteúdo científi-
co e/ou pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio para sua
prática. Durante a prática, professores devem aplicar tais conheci-
mentos e habilidades científicos e/ou pedagógicos.

Há pelo menos três conhecidos modelos de formação de pro-
fessores que estão baseados no modelo de racionalidade técnica: o
modelo de treinamento de habilidades comportamentais, no qual o objeti-
vo é treinar professores para desenvolverem habilidades específi-
cas e observáveis (AVALOS, 1991; TATTO, 1999); o modelo de transmis-
são, no qual conteúdo científico e/ou pedagógico é transmitido aos
professores, geralmente ignorando as habilidades da prática de en-
sino (AVALOS, 1991); o modelo acadêmico tradicional, o qual assume que
o conhecimento do conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente
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para o ensino e que aspectos práticos do ensino podem ser aprendi-
dos em serviço (ZEICHNER, 1983; LISTON e ZEICHNER, 1991; TABACINICK

e ZEICHNER, 1991).

Em diferentes países do mundo, mesmo considerando algumas
variações, a maioria dos currículos de formação de professores é
construída de acordo com o modelo da racionalidade técnica. Insti-
tuições internacionais de fomento, tais como o Banco Mundial (BM),
são as principais responsáveis pela promoção de reformas conser-
vadoras em programas de formação de professores, especialmente
em países em desenvolvimento. Certamente, o Banco Mundial tem
sido um dos mais importantes veículos de divulgação da racionali-
dade técnica e científica em reformas educacionais e mais especifi-
camente na formação de professores no mundo.

Darling-Hammond e Cobb (1995) analisaram, por meio de um
estudo de educação comparada, diferentes programas de formação
de professores em muitos países – membros da Asia-Pacific Econo-
mic Cooperative (APEC), tais como Estados Unidos, Canadá, Ja-
pão, República Popular da China, Austrália, Nova Zelândia e ou-
tros. Eles concluem que esses programas seguem basicamente o
mesmo padrão. Em suas palavras:

Embora existam algumas variações no conteúdo do cur-
rículo dos programas de formação de professores, a mai-
oria oferece alguma combinação de cursos em disciplinas
específicas, materiais e métodos de ensino, desenvolvimen-
to da criança e outros cursos de educação tais como psico-
logia educacional, história e filosofia da educação bem
como a prática de ensino. A extensão dos cursos de edu-
cação varia de acordo com o nível de ensino. (DARLING-
HAMMOND; COBB, 1995, p. 3)

De acordo com Zeichner e Dahlstrom (1999), o modelo de trei-
namento de habilidades comportamentais tem sido o dominante
da formação de professores na África, bem como em outros países
em desenvolvimento.

Finalmente, uma visão alternativa de formação docente, mais
descritiva e interpretativa do que explanatória e preditiva, defende
a idéia de que a pesquisa educacional “emprega uma metodologia
a qual a capacita descrever como os indivíduos interpretam suas ações
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e as situações nas quais eles atuam” (CARR; KEMMIS, 1986, p. 79). Essa
visão alternativa será apresentada no tópico a seguir.

Modelos práticos de formação docente

Modelos alternativos de formação de professores emergiram a
partir do modelo da racionalidade prática, no mínimo, desde o início
do século XX. O trabalho de Dewey é considerado a semente de mui-
tos dos atuais escritos sobre o modelo da racionalidade prática em
educação.

De acordo com Carr e Kemmis (1986), a visão prática concebe a
educação como um processo complexo ou uma atividade modifica-
da à luz de circunstâncias, as quais somente podem ser “controla-
das” por meio de decisões sábias feitas pelos profissionais, ou seja,
por meio de sua deliberação sobre a prática. De acordo com essa
visão, a realidade educacional é muito fluida e reflexiva para per-
mitir uma sistematização técnica.

Profissionais sábios e experientes desenvolverão julga-
mentos altamente complexos e agirão com base nesses
julgamentos para intervir na vida da sala de aula ou da
escola e influenciar os eventos de uma ou outra maneira.
Mas os eventos da escola e da sala de aula terão sempre
um caráter indeterminado e aberto. A ação dos profissio-
nais em questão nunca controlará ou determinará com-
pletamente a manifestação da vida da sala de aula ou da
escola. (CARR; KEMMIS, 1986, p. 36)

Em suma, “a prática não pode ser reduzida ao controle técni-
co” (p. 36). Assim, o conhecimento dos profissionais não pode ser
visto como um conjunto de técnicas ou como um kit de ferramentas
para a produção da aprendizagem. Mesmo admitindo a existência
de alguns “macetes” e técnicas,

o conhecimento profissional dentro dessa visão não con-
siste em projetar um conjunto de objetivos seqüenciados e
técnicas as quais “dirigem” os aprendizes para os resulta-
dos da aprendizagem esperada. Ele consiste da direção e
redireção espontânea e flexível do processo da aprendiza-
gem, guiada por uma leitura sensível das mudanças sutis
e da reação de outros participantes desse processo. (p. 37)
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O julgamento profissional é portanto “guiado por critérios ad-
vindos do processo por si mesmo, ou seja, critérios baseados na ex-
periência e aprendizagem os quais distinguem processos educacio-
nais de não-educacionais e os quais separam as boas práticas das
indiferentes ou ruins” (p. 37).

Nos anos 1960, a ênfase sobre o prático foi restaurada como fon-
te para o pensamento educacional por meio dos trabalhos de J.
Schwab (VAN MANEN, 1977). Schwab “discute que o modelo teórico
fragmenta o currículo como campo e como prática. [...] Ele não aju-
da o profissional no mundo real a fazer escolhas sobre o que se
deve fazer a seguir” (CARR; KEMMIS, 1986, p. 17). De acordo com os
autores, “a publicação de O prático teve um grande efeito sobre o
trabalho acadêmico no currículo. [...] Ele restaura o julgamento prá-
tico como uma arte essencial na construção do currículo” (p. 18).

Na Inglaterra, a noção do professor como pesquisador – sobre
a qual o trabalho de Stenhouse teve um grande impacto – chama a
atenção da profissão como um elemento de seu profissionalismo
por meio do senso da autonomia e responsabilidade profissional.

Carr e Kemmis (1986) afirmam que Schwab e Stenhouse “reco-
nheceram a necessidade de os professores serem centrais no currí-
culo e concebidos como realizadores, fazendo julgamentos basea-
dos em seu próprio conhecimento e experiência e nas demandas
das situações práticas” (p. 18).

Nos anos 1980, Schön (1983) sugere que olhemos mais cuida-
dosamente para “uma epistemologia da prática implícita nos pro-
cessos artísticos e intuitivos os quais alguns profissionais trazem
em situações de incerteza, instabilidade, excepcionalidade e confli-
to de valor” (p. 49). De acordo com ele, a vida rotineira do profissi-
onal depende de um conhecimento tácito denominado “conheci-
mento na ação”. Em vez das dicotomias da racionalidade técnica,
Schön prefere conceber os profissionais como aqueles que não se-
param o pensar do fazer. Como ele afirma, “quando alguém reflete
na ação, ele torna-se um pesquisador no contexto prático. Ele não é
dependente de categorias teóricas e técnicas pré-estabelecidas, mas
constrói uma nova teoria de um caso único” (p. 68). Dessa maneira,
em seu ponto de vista, reflexão-na-ação é central para a arte por
meio da qual profissionais às vezes enfrentam situações “divergen-
tes” e incômodas da prática (p. 62).
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Como ainda apontado por Schön (1983), crescentemente nos
tornamos conscientes da importância do fenômeno real da prática –
complexidade, incerteza, instabilidade, excepcionalidade e conflito
de valor – o qual não é compatível com o modelo da racionalidade
técnica (p. 39). Em suas palavras,

No mundo real da prática, problemas não são apresenta-
dos ao profissional como dados. Eles devem ser constru-
ídos a partir de elementos das situações problemáticas
os quais são enigmáticos, inquietantes e incertos. Para
converter uma situação problemática em um problema,
o profissional deve fazer um certo tipo de trabalho. Ele
deve compreender uma situação ambígua que inicialmen-
te não era por ele compreendida (SCHöN, 1983, p. 40)

Em suma, discussões atuais sobre a carreira docente enfatizam
a complexidade dessa profissão, que envolve conhecimento teórico
e prático, marcada pela incerteza e brevidade de suas ações. Os pro-
fessores têm sido vistos como profissionais que refletem, questio-
nam e constantemente examinam sua prática pedagógica cotidia-
na, a qual por sua vez não está limitada ao chão da escola.

Existem no mínimo três modelos de formação de professores
dentro do modelo da racionalidade prática: o modelo humanístico, no
qual professores são os principais definidores de um conjunto parti-
cular de comportamentos que eles devem conhecer a fundo (ZEICH-
NER, 1983; TATTO, 1999); o modelo de “ensino como ofício”, no qual o co-
nhecimento sobre ensino é adquirido por tentativa e erro por meio
de uma análise cuidadosa da situação imediata (TATTO, 1999); o mode-
lo orientado pela pesquisa, cujo propósito é ajudar o professor a analisar
e refletir sobre sua prática e trabalhar na solução de problemas de
ensino e aprendizagem na sala de aula (TABACHNICK; ZEICHNER, 1991).

Esses modelos procuram superar as barreiras colocadas pelo
modelo positivista de formação de professores. De fato, novas for-
mas de pensar a formação de professores tentam romper com con-
cepções tradicionais e dominantes na formação docente. Contudo,
já existem sinais de que a pesquisa-ação tem sido “raptada” a servi-
ço da racionalidade técnica (ELLIOT, 1991). Organizações internacio-
nais conservadoras, incluindo o Banco Mundial, têm recentemente
apropriado o discurso da racionalidade prática para manter seu
controle sobre os programas de formação de professores.
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Finalmente, o livro de Carr e Kemmis, Becoming critical: education,
knowledge and ction research, baseado na teoria crítica da Escola de
Frankfurt e na ciência sócio-crítica de Habermas, apresenta uma
visão diferente da relação teoria-prática – uma visão crítica, em que
o principal objetivo é a transformação da educação e da sociedade.

Modelos críticos de formação docente

De acordo com Carr e Kemmis (1986), as visões técnica e práti-
ca não são muito distintas no que tange a educação.

De um lado, professores desejam enfatizar os objetivos
complexos da educação contemporânea, os quais reque-
rem habilidades sofisticadas e conhecimento técnico so-
bre métodos de ensino. De outro, eles querem enfatizar
sua autonomia como profissionais, o que requer delibe-
ração prática. (p. 38)

Enquanto os pesquisadores positivistas da educação
podem freqüentemente ser descritos como “objetivis-
tas”, enfatizando a natureza objetiva do conhecimento
como independente do observador, e pesquisadores in-
terpretativistas da educação podem ser descritos como
“subjetivistas”, enfatizando a compreensão subjetiva
do ator como base para a interpretação da realidade
social, pesquisadores críticos da educação, incluindo
aqueles que atuam na pesquisa-ação, adotam uma vi-
são de racionalidade dialética. Portanto, [...] tais pes-
quisadores tentam descobrir como situações são forja-
das por condições “objetivas” e “subjetivas” e procuram
explorar como tais tipos de condições podem ser trans-
formadas. (p. 183)

No modelo da racionalidade crítica, a educação é historicamente
localizada – ela acontece contra um pano de fundo sócio-histórico e
projeta uma visão do tipo de futuro que nós esperamos construir –,
uma atividade social – com conseqüências sociais, não apenas uma
questão de desenvolvimento individual –, intrinsecamente política –
afetando as escolhas de vida daqueles envolvidos no processo – e,
finalmente, problemática – “seu propósito, a situação social que ele
modela ou sugere, o caminho que ele cria ou determina relações
entre os participantes, o tipo de meio na qual ele trabalha e o tipo
de conhecimento para o qual ele dá forma” (p. 39).
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Ele carrega uma visão de pesquisa educacional como aná-
lise crítica que direciona a transformação da prática edu-
cacional, os entendimentos sobre educação, e os valores
educacionais daqueles envolvidos no processo, e as estru-
turas sociais e institucionais as quais fornecem o esquele-
to para sua ação. Nesse sentido, uma ciência da educação
crítica não é uma pesquisa sobre ou a respeito de educa-
ção, ela é uma pesquisa na e para a educação. (p. 156)

“Pesquisa” é a palavra chave quando ensino e currículo são
tratados de modo crítico e estratégico. De acordo com os autores,
“um tipo de pesquisa que ele sugere requer que professores se tor-
nem figuras críticas na atividade de pesquisa”. Um “projeto de pes-
quisa” não significa apenas “investigar atitude sobre o ensino e o
currículo”, mas também “um domínio específico de ação estratégi-
ca será selecionada para uma investigação mais sistemática e conti-
nuada” (p. 40). Como eles ainda afirmam, “quando professores ado-
tam uma perspectiva de projeto, eles também criam oportunidades
para aprender a partir de sua experiência e planejar sua própria
aprendizagem” (p. 40). Desse modo,

ele ou ela ajuda a estabelecer comunidades críticas de
pesquisa no ensino, no currículo e na organização da es-
cola, e administração de grupos dentro da escola, da es-
cola como um todo ou entre escolas. Essa auto-reflexão
crítica, empreendida em uma comunidade auto-crítica,
usa comunicação como um meio para desenvolver um
sentido de experiência comparada, para descobrir de-
terminantes locais ou imediatos sobre a ação pela com-
preensão dos contextos dentro dos quais outros traba-
lham e convertendo experiência em discurso, usando a
linguagem como auxílio para a análise e o desenvolvi-
mento de um vocabulário crítico o qual fornece os ter-
mos para a reconstrução prática. (p. 40)

No modelo crítico, o professor é visto como alguém que levan-
ta um problema. Como se sabe, alguns modelos dentro da visão
técnica e prática também concebem o professor como alguém que
levanta problemas. Contudo, tais modelos não compartilham a mes-
ma visão sobre essa concepção a respeito da natureza do trabalho
docente. Os modelos técnicos têm uma concepção instrumental so-
bre o levantamento de problemas; os práticos têm uma perspectiva
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mais interpretativa e os modelos críticos têm uma visão política ex-
plícita sobre o assunto. De acordo com Shor (1992), o levantamento
de problemas tem raiz no trabalho de Dewey e Piaget. Entretanto, foi
Freire quem desenvolveu uma idéia política sobre tal concepção, por
meio de seu método do “diálogo de levantamento de problemas”, no
qual “o professor é freqüentemente definido como alguém que le-
vanta problemas e dirige um diálogo crítico em sala de aula; levanta-
mento de problema é um sinônimo de pedagogia” (p. 31):

Como pedagogia e filosofia social, o levantamento de pro-
blema enfatiza relações de poder em sala de aula, na ins-
tituição, na formação de critérios padronizados de co-
nhecimento e na sociedade como um todo. Ela considera
o contexto social e cultural da educação, perguntando
como a subjetividade do estudante e suas condições eco-
nômicas afetam o processo de aprendizagem. A cultura
do estudante bem como a desigualdade e a democracia
são temas centrais para educadores “levantadores de
problemas” quando eles examinam cuidadosamente o
ambiente para a aprendizagem. (p. 31)

No modelo Freireano, o levantamento de problemas é concebi-
do como “um processo mútuo para estudantes e professores questi-
onarem o conhecimento existente, o poder e as condições” (p. 33).
Assim, uma comunidade de professores-pesquisadores, com estu-
dantes como co-investigadores, estabelece um processo democrático
e centrado no aluno por meio do qual o currículo é construído “de
baixo para cima” ao invés de ser construído “de cima para baixo”.

Existem no mínimo três modelos baseados na racionalidade
crítica: o modelo sócio-reconstrucionista, o qual concebe o ensino e a
aprendizagem como veículos para a promoção de uma maior igual-
dade, humanidade e justiça social na sala de aula, na escola e na
sociedade (LISTON; ZEICHNER, 1991); o modelo emancipatório ou trans-
gressivo, o qual concebe a educação como expressão de um ativismo
político e imagina a sala de aula como um local de possibilidade,
permitindo ao professor construir modos coletivos para ir além dos
limites, para transgredir (HOOKS, 1994); e o modelo ecológico crítico,
no qual a pesquisa-ação é concebida como um meio para desnu-
dar, interromper e interpretar desigualdades dentro da sociedade
e, principalmente, para facilitar o processo de transformação social
(CARSON; SUMARA, 1997).
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Conclusão

O que procurei fazer neste texto foi apresentar, de maneira bre-
ve e sucinta, diferentes paradigmas da formação de professores que,
de um lado, estão baseados no modelo da racionalidade técnica e,
de outro, no modelo da racionalidade prática ou no modelo da ra-
cionalidade crítica. Como já mencionado anteriormente, tais mode-
los e paradigmas têm orientado práticas e políticas de formação
docente no Brasil e em vários outros países do mundo.

O nosso desafio continua sendo o de romper com propostas
conservadoras e simplistas de formação docente baseadas no mo-
delo da racionalidade técnica e continuar sonhando com a possibi-
lidade de iniciativas que se inspirem nos modelos da racionalidade
crítica visando a transformação da sociedade e a luta incessante dos
educadores por justiça social.
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Depois de 25 anos de vigência de uma legislação educacional,
foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
dezembro 1996. Identificada como LDB 9.394/96, essa Lei represen-
ta um grande avanço para a educação brasileira, especialmente pelo
seu caráter democrático e participativo e pela sua abrangência. Abarca
e reformula todos os níveis de ensino e vários aspectos especiais do
sistema de ensino brasileiro, incluindo aí a educação a distância (EaD).
Pela primeira vez, essa modalidade de educação é mencionada numa
legislação nacional. O processo de formação de professores também
recebe destaque nessa LDB, até é sugerida a parceria entre EaD e
formação de professores – o que parece ter sido um ganho.

Basta uma rápida análise da relação EaD-LDB-formação de pro-
fessores para se perceber que essa articulação propicia ganhos aos
sujeitos envolvidos. Este texto pretende apresentar contribuições
para pensar essa relação entre a LDB 9.394/96, a modalidade de
educação a distância e o processo de formação de professores. Par-
tindo do princípio de desenvolvimento pleno para a cidadania e para o
trabalho, o texto apresenta algumas reflexões sobre as linhas e entre-
linhas da relação LDB-EaD-Formação de Professores-docência-for-
mação em serviço1-cidadania. Pretendo demonstrar que a EaD sur-
ge, no bojo da LDB, como um importante catalisador de mudanças,
embora ela seja tomada freqüentemente de forma preconceituosa.

Sobre a formação de professores
no Brasil contemporâneo:

Pensando a LDB e a EaD
como pontos de partida

Daniel Mill

1 O termo “formação em serviço“ está sendo tomado como a formação que ocorre
no local de trabalho, em que o trabalhador qualifica-se para o trabalho, sem se
afastar das suas atividades profissionais cotidianas. Entende-se formação em ser-
viço como sendo formação no/para o trabalho.
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Enfim, a partir da LDB, da EaD e da formação de professores, apre-
sentarei, sem grandes ambições, elementos e contribuições para
pensar a educação em geral, para pensar o Brasil.

Pensar o Brasil, pensar a educação:
sobre a função social da educação

Para analisar a relação entre a educação a distância (EaD), a
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/
96) e a formação de professores é preciso destacar brevemente al-
guns dos argumentos que considero básicos para pensar o Brasil
contemporâneo em termos educacionais. Dentre eles, destaco a re-
lação EaD-educação presencial, as funções2 sociais desempenhadas
pela educação ao longo da história brasileira, uma concepção mais
ampliada de educação (a distância) e também os quatro elementos
fundamentais e constitutivos da educação em seu sentido amplia-
do. Embora esses argumentos sejam apresentados aqui apenas muito
brevemente, espero deixá-los claros o bastante para, a partir daí,
contribuir para o pensar a educação e pensar o Brasil atual.

a) Começando pelo último argumento, pode-se dizer que a edu-
cação, em qualquer época, constitui-se e fundamenta-se em qua-
tro elementos: processos de gestão (gestores), de docência (edu-
cadores), de discência (estudantes) e de mediação tecnológica
(tecnologias3). Isso parece óbvio, mas o esquecimento de qual-
quer deles torna esquizofrênica uma boa proposta pedagógica,
podendo inviabilizá-la. Em textos sobre educação a distância
(EaD) e em programas de formação por essa modalidade, esses
quatro elementos constitutivos são freqüentemente esquecidos
ou tomados como secundários ou mesmo desnecessários. Por
isso, relembro-os aqui. Todos os quatro elementos, articulados, de-
vem ser considerados em qualquer proposta educacional.

b) Segundo ponto: quando tomada sob uma concepção mais am-
pliada, a educação (e especialmente a EaD) evidencia os seus

2 Propositalmente, estou utilizando o plural “funções” com o intuito de demons-
trar a existência de funções prescritas e outras reais, não coincidentes. Por outro
lado, acredito que a educação possui múltiplas funções sociais.

3 O conceito de tecnologia aqui adotado tem por base os estudos realizados por
Bertoldo (2004) e Vieira-Pinto (2005).
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quatro elementos constitutivos fundamentais. De forma bas-
tante resumida, entendo a educação como um processo pe-
dagógico constituído por docência e discência, isto é, ensino e
aprendizagem (ou ensino-aprendizagem). A importância de
trazer à tona essa compreensão de educação está no sentimen-
to de desconforto na utilização, no âmbito da educação a dis-
tância, dos termos “ensino” ou “aprendizagem a distância”.
Embora apareça até mesmo na atual LDB, considero inade-
quado o emprego de ensino a distância ou aprendizagem a
distância, pois ignora a imprescindível junção do ensinar com
o aprender. Ensino a distância ou aprendizagem a distância são
termos restritivos demais: um voltado demais para a docên-
cia e outro, para o aluno. Somente o termo “educação” abar-
caria essa concepção. Assim, adotar-se-á, também neste texto, a
expressão “educação a distância” ou, de forma abreviada, “EaD”.

c) Como terceiro argumento de base, quero destacar que a edu-
cação desempenha diferentes funções numa determinada so-
ciedade e que, ao longo da história brasileira, pode-se carac-
terizá-la a partir da sua função social. Obviamente, essa
caracterização pode ser feita em termos positivos e negati-
vos ou em termos políticos ou técnicos, do ponto de vista da
dominação ou da libertação ou ainda na ótica da formação
humana ou do disciplinamento... mas não terei, aqui, a opor-
tunidade de me ater a essas funções paradoxais da educa-
ção. Certamente, o farei em outra ocasião. Por hora, desejo
apenas chamar a atenção para o fato de que a análise da rela-
ção LDB-EaD-Formação de professores no Brasil contempo-
râneo terá como pano de fundo o motivo propulsor da EaD nos
últimos 10 anos: a função de atender a uma (crescente) demanda
social específica.

d) Como último argumento de base, destaco que a educação a
distância não deve ser tomada em substituição à educação
presencial; isto é, a EaD não deve ser vista como concorrente
da educação presencial, mas como proposta complementar.
Para quem pode fazer educação presencial, sugiro que faça
educação presencial. A convivência cotidiana no campus uni-
versitário é insubstituível. A EaD é uma modalidade mais
adequada do que a educação presencial em certas situações
e para certo público. Educação a distância é adequada para
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cidadãos que não podem, por motivos diversos, freqüentar
o espaço-tempo da educação presencial. Saliento, entretan-
to, que acredito plenamente nas ricas possibilidades peda-
gógicas da modalidade de EaD e que trabalho seriamente
para torná-la merecedora de crédito. Assim, a educação pre-
sencial constitui uma educação complementar à EaD e vice-versa.

Tendo apresentado esses quatro argumentos básicos, pode-se
traçar a partir de qual panorama pretendo analisar a relação entre a
educação a distância, a LDB 9.394/96 e a formação de professores. Em
suma, quero contribuir para pensar a educação considerando que a
EaD surge (ou é estimulada), no Brasil, como uma resposta às cres-
centes demandas sociais por formação superior e é estendida a um
público submetido a condições adversas, dificilmente adequáveis
às formas tradicionais de educação. Dentre essas adversidades, des-
tacam-se questões espaço-temporais, perfil de público atendido,
formação em serviço, otimização dos resultados educacionais4, so-
cializar conhecimentos concentrados em centros especializados,
melhoria das condições de vida de populações distantes dos gran-
des centros industrializados por meio da educação etc. A educação
a distância é uma modalidade que se mostrou capaz de atender à
maioria dessas adversidades, especialmente a partir da LDB vigen-
te (do ponto de vista legal) e do desenvolvimento tecnológico deste
século XXI (do ponto de vista da capilarização técnica da socieda-
de5). Para atender a estas especificidades, relembro que a EaD deve
ser pensada em termos de gestão, de docência, de discência e de
meios técnicos. Infelizmente, a educação a distância carece de estu-
dos em torno desses quatro elementos – muitos consideram apenas
o ensino (docência) ou a aprendizagem (discência) e acabam conce-
bendo educação a distância como ENSINO ou e-LEARNINGI, e não
como EDUCAÇÃO a distância... o que é um equívoco.

A extensão geográfica do Brasil e a distribuição populacional
do País têm na flexibilidade espaço-temporal da EaD e na forma-
ção em serviço fortes aliados para a formação profissional – até e

4 O sentido desejado neste item é o de democratização da informação e do conheci-
mento, mas inclui-se aí também o sentido político (ou de politicagem) de produ-
ção de estatísticas. Isso não é necessariamente ruim, mas é preciso atenção a essa
questão.

5 Sobre esse assunto, ver FAVACHO; MILL, 2007.
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especialmente para a formação de professores. Temos aí um nicho
importante de análise da relação entre a EaD, a LDB e a formação
de professores e é a partir daí que analisarei algumas contribuições
para pensar o Brasil e para pensar a educação. Essas contribuições inicia-
ram-se com a apresentação dos quatro argumentos.

Pensar a educação, pensar a docência: sobre os
elementos constituintes do processo pedagógico

Os anos 1990 trouxeram bons ventos à sociedade brasileira em
termos educacionais. A exemplo da consolidação da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, foi significativa a tomada de
consciência (especialmente por parte dos governantes) sobre a im-
portância da educação para o desenvolvimento do País como na-
ção. Entre as muitas transformações pelas quais passou a popula-
ção brasileira, estavam as mudanças qualitativas e quantitativas em
termos educacionais. Como detalharei adiante, essas mudanças se
deram desde a concepção de educação (ou de ensino-aprendiza-
gem), passando tanto pela adoção de tecnologias e materiais didá-
ticos menos convencionais quanto pela “necessidade” de formação
de um “novo” estudante, o que exigiria um docente com perfil dis-
tinto daquele tradicional, e chegando até a reformulação do tipo de
gestão pedagógica adotada. Embora essas transformações possam
ter decorrido de objetivos diversos (desobrigação do Estado para com
a criação de postos de trabalho, por exemplo) e ainda que tenham
gerado conseqüências um tanto quanto desagradáveis aos olhos de
diferentes atores (a exemplo dos sindicatos e pensadores marxianos),
o fato é que atingiram (também positivamente) os quatro elementos
básicos da pedagogia: estudantes, professores, gestores e materiais
didáticos começaram a ser repensados nessa última década.

Isso quer dizer que iniciou no governo FHC (e teve continuida-
de no governo Lula) uma reformulação geral na concepção de edu-
cação e na sua participação como instância formadora do cidadão.
Pela nova concepção, o processo de gestão deveria contemplar for-
temente componentes democráticos e participativos; a mediação tec-
nológica ganharia como fortes aliadas as mídias (a Internet, em es-
pecial); os estudantes deveriam desenvolver um perfil mais autônomo
e investigativo e os professores passariam de detentores do saber para
auxiliares na formação dos seus alunos. Essa iniciativa de reformular
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a proposta educacional no Brasil, efetivada na gestão do ministro
Paulo Renato, surgiu como desdobramento de propostas de âmbito
multinacionais. Isso é perceptível a partir da análise das literaturas
de base, adotadas como “modelo” nessa última virada de século. A
título de exemplo, foram adotados os escritos de Jacques Delors
(1996), Philipe Perrenoud (2000), Maurice Tardif (2004), Antonio Nó-
voa (2003) e outros (além de autores brasileiros como Paulo Freire).
Aos poucos, esses e outros autores foram tomados como “cartilha”
de como se comportar para um processo educacional mais “ade-
quado” à “nova” (desejada) realidade brasileira.

Para quem desconhece o perfil dos egressos do ensino médio
dos anos 1960 a 1980, vale um breve destaque. Antes dos anos 1990,
vivia-se no Brasil um período de pleno emprego, em que uma forma-
ção mínima garantia um trabalho suficiente para vida digna a uma
família. Claro que, analisando a realidade educacional dessa época,
até mesmo a partir da LDB 5.692/71, percebe-se a dicotomia entre
uma formação para o mundo do trabalho e outra para o mundo
acadêmico. Essa dicotomia parecia aceitável até que o trabalho dei-
xou de ser realidade a uma grande parcela da população brasileira.
Nesta situação, era preciso encontrar trabalho/emprego suficiente
para aqueles que seguissem a formação para o trabalho ou reestru-
turar o processo de formação. Aí está o gérmen da necessidade de
um novo perfil de cidadão, para cuja formação seria necessária uma
nova proposta educacional – uma educação para o não-trabalho. Me-
receria aí uma discussão sobre trabalho como princípio educativo,
empregabilidade, precarização do trabalho, empreendedorismo,
emprego etc.; mas este não é o foco deste texto.

Então, nessa proposta de educação para o não-trabalho, o cidadão
deveria estar preparado para a incerteza. Nos termos de Jacques
Delors (1996), os estudantes deveriam “aprender a conhecer, apren-
der a fazer, aprender a ser e aprender a conviver com o outro”. Para
educar segundo esses novos preceitos, os professores deveriam
dominar saberes como “trabalhar em equipe, utilizar tecnologias
digitais ou administrar sua própria formação”. Essas mudanças no
perfil dos educandos e dos professores acompanham as mudanças
de gestão do processo de ensino-aprendizagem, que convoca os pais,
os docentes, os alunos e os funcionários da escola, bem como a co-
munidade em geral, para participar das tomadas de decisões da
escola. A gestão participativa e democrática passa a ser o padrão de
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boa administração também das atividades pedagógicas. No bojo
dessas transformações que a educação como um todo acabou pas-
sando, surgem questões relacionadas à formação dos professores:

� Os professores em exercício estão capacitados para a “nova
educação”?

� Como formar o novo perfil docente demandado?

� Há possibilidades de liberação (do trabalho) dos docentes para
uma formação mais “adequada”?

� Qual a melhor maneira de oferecer uma formação aos profes-
sores em serviço?

A educação a distância e a LDB 9.394/96 participam da busca a
possíveis respostas a essas questões. Sendo a docência um dos prin-
cipais elementos da educação e a formação de professores um aspec-
to importante para a docência, queremos compreender de que forma
a LDB e a EaD podem contribuir para pensar a educação brasileira.

Pensar a LDB, pensar a EaD: sobre
a formação de professores na Idade Mídia6

Já no artigo segundo da LDB, fica claro o propósito primeiro
da educação: desenvolvimento pleno para a cidadania e para o trabalho.

Art. 2º –     A educação, dever da família e do Estado, inspi-
rada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidari-
edade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvi-
mento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

6 “Por Idade Mídia, entendemos essa era que estamos presenciando atualmente...
era em que o capital faz uso das tecnologias de informação e comunicação, de
todas as técnicas e tecnologias que estruturam as novas redes comunicacionais,
para colonizar os indivíduos em si, estando interessados nisso ou não. Essas téc-
nicas e tecnologias possibilitam, agora, novas formas de controle e coesão social
cada vez mais eficazes, uma vez que elas são também mais agradáveis. Nessa
nova era, o capitalismo não se limita, ironicamente, a atingir todas as pessoas de
uma vez. Agora não é a comunicação de massa que está no centro das atenções,
pois esta não considera o que pensa e sente cada sujeito que a compõe. A telemá-
tica trouxe a possibilidade de capilarizar a sociedade e colonizar a subjetividade
de cada um dos seus membros. A essa era de convergência midiática, configura-
da sob uma nova forma de manipulação capitalista, mais perversa, apesar de
menos agressiva aos indivíduos“ (MILL, 2006).
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Na busca desse propósito da educação, a atual Lei de Diretrizes
e Bases representou uma importante iniciativa para a população bra-
sileira. O desenvolvimento para a cidadania e para o trabalho são
bases de um processo civilizatório mais humano. Parece que vale a
pena pensar as linhas e entrelinhas da relação LDB-EaD-formação de
professores-docência-formação em serviço. Pensemos nisso!

Entre a EaD e a LDB: um passo,

e já não estaremos no mesmo lugar!

Até 1996, a educação a distância nunca tinha figurado numa lei
educacional brasileira. Se por um lado a atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) peca, tem também o
mérito de ter inserido ao menos um artigo em seu texto: o Artigo
80, que reza o seguinte:

Art. 80 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

§ 1º - A educação a distância, organizada com abertura e
regime especiais, será oferecida por instituições especifi-
camente credenciadas pela União.

§ 2º - A União regulamentará os requisitos para a realiza-
ção de exames e registro de diploma relativos a cursos
de educação a distância.

§ 3º - As normas para produção, controle e avaliação de
programas de educação a distância e a autorização para
sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os
diferentes sistemas.

§ 4º - A educação a distância gozará de tratamento dife-
renciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente
educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder
Público, pelos concessionários de canais comerciais.

Se o Poder Público deveria incentivar a EaD, ele o fez muito
bem. Uma comparação dos dados estatísticos em torno da EaD na
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última década deixa qualquer especialista boquiaberto. Uma rápida
visita ao mais recente Anuário Estatístico de EaD do Brasil (Anuá-
rio..., 2007) já demonstra claramente o súbito crescimento que a EaD
teve. Como já dissemos anteriormente, foram diversos os motiva-
dores para a adoção da EaD no Brasil, até mesmo a necessidade de
melhoria da educação básica. Um dos principais empregos que essa
modalidade de educação teve nos últimos tempos foi para a forma-
ção superior de professores da educação básica, em atendimento à
legislação educacional da educação.

Em outras palavras, a LDBEN 9.394/96 criou as condições
legais para a educação a distância estabelecer-se como modali-
dade educacional. Isso é, abriu-se o caminho para novas possibi-
lidades educacionais. Podemos considerar que a LDB vigente
atualmente representa um pontapé inicial para atender ao que
Litwin (2001, p. 22) estabeleceu como desafio: “a educação a dis-
tância precisa ser pensada como parte das políticas implantadas
para reduzir as desigualdades, e não como instrumento para
aprofundá-las”.

A EaD constitui um fértil terreno para o desenvolvimento
de boas propostas pedagógicas, incluindo aquelas destinadas à
formação de professores. Nesse sentido, deixo-me tendencioso a
concordar com Gouvêa e Oliveira (2006, p. 64), quando afirmam
que o documento Referenciais de qualidade para cursos a distância7,
de autoria de Carmem Neves e adotados pelo MEC, toca em pon-
tos importantes que devem ser considerados para fazer germi-
nar boas propostas de formação pela modalidade de EaD. Os
princípios estabelecidos nesses Referenciais representam um lar-
go passo na busca pela qualidade educacional. Algo me diz que
caminhamos!

Entre a LDB e a formação de professores:

a docência em questão

No Brasil, existe nas redes públicas de ensino um número
significativo de professores sem a habilitação mínima exigida por

7 Aos interessados, sugere-se consulta ao documento – disponível em www.mec.gov.br,
na seção educação a distância.
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lei, atuando nas primeiras séries do ensino fundamental e/ou
em classes de alfabetização. Acrescenta-se aí um grande número
de professores em exercício necessitando de formação em nível
superior ou de formação continuada. Sensível a essa questão, o MEC
tem estimulado a criação de programas de formação de professores
por todo o País.

A análise dos dados sobre docentes na educação básica
também revela aspectos regionais assimétricos, princi-
palmente, no que se refere à formação dos professores.
De acordo com o Censo Escolar 2005, há 2,9 milhões de
funções docentes no Brasil, se considerarmos desde a
Creche até o Ensino Médio. Desse montante, 56,7% estão
no Ensino Fundamental, enquanto outros 17,6% atuam
no Ensino Médio. (MOTA et al., 2006, p. 17)

Ao analisar dados do INEP/SAEB, esses autores (também ges-
tores da SEED) afirmam que “o nível de formação dos docentes
guarda forte relação com o desempenho dos estudantes” nas avalia-
ções (obviamente, é preciso considerar outras variáveis, como fato-
res socioeconômicos e condições de trabalho). Diante disso e consi-
derando o alto índice de docentes sem formação superior/
licenciatura plena, torna-se imprescindível o estímulo a programas
voltados para a formação de professores – seja pela modalidade de
EaD ou pela presencial. Esse mesmo argumento é encontrado em
Gouvêa e Oliveira (2006, p. 58), que reclamam a necessidade de
compatibilizar a expansão da EaD com a qualidade do ensino. As auto-
ras associam qualidade à formação dos professores e também às condi-
ções de trabalho docente. Assim, não apenas a qualificação dos traba-
lhadores da educação é vista como condição básica para oferecimento
de uma educação de qualidade, mas também as condições em que se
dão o trabalho docente: ganhos salariais, carga de trabalho, quanti-
dade de alunos por turma etc..

A exemplo do Proformação (Programa de Formação de Pro-
fessores em Exercício), algumas iniciativas de formação de pro-
fessores foram lançadas com o objetivo de melhorar o processo de
ensino-aprendizagem, elevar o nível de conhecimento ou compe-
tência profissional dos professores e valorizar o magistério por
meio da habilitação para o trabalho docente. Outros dois exem-
plos que merecem destaque são a UAB (Universidade Aberta do
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Brasil) e o VEREDAS (Formação Superior de Professores do Esta-
do de Minas Gerais).8

Também a exemplo do Proformação, da UAB e do VEREDAS,
a educação a distância tem sido vista como uma rica possibilidade
de formação desses professores. A própria LDB faz menção a isso.
Além do artigo 80, que trata especificamente da modalidade de EaD,
a atual LDB 9.394/96 também já sugeriu uma articulação entre esta
modalidade de educação e a formação dos professores em exercí-
cio. O artigo 87, § 3, item III, reza:

§ 3º - Cada Município e, supletivamente, o Estado e a
União, deverá:
[...]
III - realizar programas de capacitação para todos os pro-
fessores em exercício, utilizando também, para isto, os
recursos da educação a distância; [...].

Assim, pela educação a distância, os professores recebem for-
mação sem deixar suas atividades docentes cotidianas, sem deixar
seu trabalho. Embora isso possa ser visto como algo perverso ao
trabalhador da educação, por não ser liberado do trabalho, isso é uma
possibilidade peculiar à EaD e traz vários benefícios também ao pro-
fessor em formação. Do ponto de vista pedagógico, esses benefícios
evidenciam-se na idéia de formação em serviço, o que em geral é
impossível pela modalidade de educação presencial. A EaD possibi-
lita espaços e tempos de ensino-aprendizagem adequáveis a forma-
dores e estudantes distintos e em diferentes lugares e momentos.

Entre a docência e a formação de professores:

sobre tecnologias, espaços e tempos da educação

Os tempos e espaços escolares constituem fatores fundantes para
a compreensão do processo de trabalho pedagógico, até mesmo para

8 A UAB é uma proposta do MEC-SEED de formação superior a distância, em par-
ceria com aproximadamente 50 instituições federais de ensino e 300 municípios
de todo o País. A fase inicial do programa UAB prevê a abertura de 60 mil vagas
em diversos cursos de graduação, sendo a maioria voltada para a formação de
professores da educação básica. O VEREDAS foi um programa de Formação Su-
perior de Professores do Estado de Minas Gerais, desenvolvido com a parceria
entre a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e municípios e univer-
sidades mineiras. Em sua essência, os dois programas de formação, UAB e VERE-
DAS, assemelham-se bastante.
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o seu desenvolvimento. Compreender o significado do espaço-tem-
po na vida escolar e o seu sentido para o trabalho tem ganhado
progressiva relevância. Isso implica reflexão sobre a lógica espaço-
temporal que orienta a organização do trabalho escolar. Há muito a
ser pensado entre o secular espaço da sala de aula (lugar privilegiado
para o ensino-aprendizagem e para a atuação docente) e o espaço
simulado dos ambientes virtuais de aprendizagem (“novo espaço” de
trabalho docente). Há muito por entender entre os fragmentados
tempos educacionais em momentos para a aula, para o recreio, para
a disciplina de História, de Matemática etc. e os flexíveis tempos da
educação na contemporaneidade (Idade Mídia).

As tecnologias de informação e comunicação – típicas do nosso
tempo e mais presentes no processo de trabalho a distância – inter-
ferem na experiência com o espaço-tempo de determinado grupo
social. Para Thompson (1998), as novas tecnologias9 passam a condi-
cionar o sentido do tempo, e suas formas de medição tornam-se
meios de exploração do trabalho (exploração da mais-valia10 pelo
capital no âmbito educacional). Isso demonstra a possibilidade de
analisar o docente na perspectiva do processo de trabalho ou pela
ótica da formação de professores. Como pôde ser observado desde
o início, neste texto a atenção está voltada para esta segunda possi-
bilidade: a formação de professores. Os interessados na primeira
proposta de análise (processo de trabalho docente) podem consul-
tar os textos Mill (2002 e 2006).

A organização dos tempos e espaços de trabalho e de formação
dos professores configura-se nesse contexto. A flexibilidade dos
espaços e tempos de estudo pela modalidade de educação a distân-
cia é uma rica possibilidade para os professores, que podem con-
tinuar desenvolvendo suas atividades docentes enquanto se qualifi-
cam. Por isso, propostas de formação de professores pelas modalidades
de educação presencial ou EaD ganham pesos distintos. O estágio de

9 O termo “novas tecnologias“ foi utilizado por muitos autores no lugar de tecnolo-
gias de informação e comunicação (TIC). Por não considerá-las tão novas assim, uti-
lizaremos a abreviação TIC ou ainda telemática. “Telemática” é um termo utili-
zado para designar a fusão entre as tecnologias de telecomunicação e as tecnologias
da informática. No centro dessas tecnologias telemáticas está a Internet.

10 Para Marx (1967, p. 35), todo capitalista visa a uma dupla finalidade: produzir
valor de uso com valor de troca e produzir lucro: “Ele quer produzir não somente
um valor de uso, mas um valor, e não somente valor, mas também mais-valia”.
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desenvolvimento tecnológico que estamos experienciando atual-
mente trouxe consigo inéditas possibilidades de comunicação ou
interação entre sujeitos. Dessa maneira, sendo a educação uma ati-
vidade perpassada pelos processos comunicacionais, ela é direta-
mente influenciada pelas novas possibilidades comunicacionais cria-
das pela digitalização.

Assim, a maneira como os professores em formação desenvol-
vem suas atividades de aprendizagem (como discentes) e de ensino
(como docentes) é influenciada pelo estágio de desenvolvimento
tecnológico de cada época. Afeta, até, seus horários e locais de tra-
balho e estudos. Num processo de formação presencial, por exem-
plo, o deslocamento até o centro de formação requer uma reorgani-
zação nos espaços e tempos de trabalho por parte do
professor-estudante – o que não ocorre, necessariamente, na forma-
ção pela EaD. No seio da educação a distância emerge a possibili-
dade de formação em serviço, trazendo consigo alguns benefícios
em termos espaço-temporais para a educação como um todo.

Outro aspecto da relação entre as tecnologias da EaD e a for-
mação docente que merece um estudo mais detalhado é que quan-
do o curso é realizado em ambientes virtuais de aprendizagem (In-
ternet), traz consigo um desdobramento extremamente importante:
o letramento digital11. Os professores acabam por desenvolver as
competências de domínio das tecnologias da telemática (telecomu-
nicações + informática). Essas são competências essenciais para a
formação do cidadão na contemporaneidade, nesta sociedade gra-
focêntrica digital, nesta Idade Mídia em que vivemos.

O processo de letramento nas sociedades grafocêntricas tradi-
cionais já é essencial, mas não contempla as capacidades de usu-
fruir das possibilidades oferecidas pela convivência sócio-tecnoló-
gica da atualidade. Isso põe um novo desafio à educação, à escola e
aos educadores. Sendo a escola a nossa principal agência de letra-
mento, parece óbvio que ela seja também uma instância de busca
de conscientização das necessidades específicas do letramento

11 Letramento é aqui entendido como “estado ou condição em que vivem os grupos
sociais capazes de exercer as práticas de leitura e de escrita” que existem num
dado contexto social e nas quais os sujeitos se inserem (SOARES, 1999). E letra-
mento digital remete a um “conjunto de conhecimentos que permite às pessoas
participarem nas práticas letradas mediadas por computadores e outros disposi-
tivos eletrônicos no mundo contemporâneo” (BUZATO, 2003).
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tecnológico (digital). Neste contexto que vem se configurando nos
últimos anos, a educação de um modo geral e a escola mais especi-
ficamente estão sendo convidadas a repensar suas propostas curri-
culares. Práticas pedagógicas de diferentes naturezas estão sendo
exigidas dos educadores da sociedade contemporânea (formação
para o não-trabalho, por exemplo). Dessa forma acredito que tanto
as práticas cotidianas quanto as políticas de educação terão de ser
repensadas levando-se em consideração as novas relações com o
saber que estão sendo gestadas na sociedade contemporânea12.

Trabalhar com a Internet ou desenvolver a capacidade de apren-
dizado numa sociedade baseada nela exige um novo tipo de educa-
ção. Como a maior parte da informação está disponível, se destaca
a habilidade de decidir o que procurar, como obter as informações
desejadas, como processá-las e utilizá-las para a tarefa específica
que provocou sua busca. Em tempos de cibercultura, em que a de-
nominação de sociedade grafocêntrica parece não dar mais conta
das relações sociais estabelecidas entre as pessoas, há um grande
desafio para os educadores preocupados com seu trabalho e com
sua própria formação: fazer uso adequado das tecnologias da in-
formação e da comunicação. Na verdade, parece ser necessária uma
mudança de mentalidade não apenas dos educadores, mas de to-
dos os envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, incluin-
do gestores e alunos.

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com
esses novos processos [cibercultura] de transação do co-
nhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a
qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e
deliberadamente uma mudança de civilização que ques-
tiona profundamente as formas institucionais, as menta-
lidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicio-
nais e sobretudo os papéis de professor e de aluno. (LEVY,
1999, p. 172)

Essa nova lógica de ensino-aprendizagem requerida pela Era
da Informação contrasta com a carência de formação de profissio-
nais para desenvolver atividades com o apoio das novas tecnologias.

12 Quem estiver interessado nessa discussão de letramento digital em sociedades
grafocêntricas da Idade Mídia, sugiro consultar MILL; JORGE, 2007.
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Acredito que um dos mais importantes benefícios indiretos da for-
mação a distância pela Internet é essa fluência tecnológica que o
educador acabará desenvolvendo na convivência com seus colegas
professores e com a própria Internet.

Entre a formação de professores,

a LDB e a EaD: quem ganha com isso?

O processo de formação em serviço é um dos aspectos mais
importantes da educação a distância. A idéia de aprender fazendo
prevalece nesse processo. Aliás, esse constitui um dos principais
motivos de crescimento da EaD. A formação dos professores sem
abandonar suas atividades pedagógicas cotidianas traz benefícios
diversos a todos os envolvidos: ganha o governo, ganha o profes-
sor em formação, ganham os alunos desse professor, ganha toda a
comunidade escolar, ganha o Brasil. Com esse discurso, a EaD tem
sido tomada como estratégia de formação em massa dos professo-
res da rede pública de ensino brasileira.

Figura 1 – Relação entre EaD-LDB-formação
de professores e seus beneficiários.

Do ponto de vista governamental, os benefícios de uso da EaD
para formação dos professores são expressos nos seguintes aspectos:

• Os professores continuam em serviço: não havendo perdas salariais
nem necessidade de contratação de outros docentes para subs-
tituir o professor em formação, e os alunos não têm prejuízo
educacional – muito pelo contrário.
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• Mais qualidade para a educação: professores qualificados signifi-
ca maior qualidade no ensino-aprendizagem. Como já argu-
mentamos, as estatísticas demonstram forte relação entre a for-
mação docente, suas condições de trabalho e o desempenho
educacional dos alunos.

• Atendimento à Lei: seja pela EaD ou pela educação presencial, o
governo atinge o objetivo atender às exigências do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) e da LDB.

• Número de professores formados: a EaD traz a possibilidade de
formação de grande quantidade de professores num período
mais curto.

• Expansão da vagas no ensino superior: especialmente nas últimas
décadas, a demanda por formação superior cresceu significati-
vamente. Isso exige do Poder Público brasileiro a adoção de
estratégias diversas, entre as quais se destaca a EaD.

Também do ponto de vista do professor, são evidentes os bene-
fícios de passar por uma formação na EaD. Essas vantagens podem
ser expressas da seguinte forma:

• Aquisição de uma formação superior, o que pode aumentar sua
auto-estima e suas possibilidades de trabalho (até mesmo au-
mento da empregabilidade).

• Desenvolvimento de competências necessárias à realização das
atividades docentes, aumentando suas capacidades de bem
ensinar.

• Flexibilidade espaço-temporal: o professor pode realizar uma for-
mação em nível superior nos tempos e espaços mais adequa-
dos para si.

• Manutenção de sua vida familiar/social, pois não precisa se deslo-
car até a instituição formadora.

• Atendimento à legislação e manutenção do emprego.

• Acesso aos cursos/centros de formação especializados, o que repre-
senta uma possibilidade de democratização dos conhecimen-
tos produzidos nas universidades.

• Letramento digital: quando a formação é realizada por meios
virtuais, o docente acaba tendo ganhos indiretos – por exem-
plo, desenvolvimento de habilidades no uso de tecnologias
digitais.
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Por fim, são evidentes os ganhos para a população atendida
pelas escolas e para o Brasil em geral, o que já está expresso pela
importância e necessidade de uma educação de boa qualidade
para todos.

Antes de fechar esta análise, quero salientar que existe outra
perspectiva de análise da formação de professores no âmbito da
EaD que não trataremos aqui, mas vale destacar sua importância,
até mesmo por estar contemplada na LDB 9.394/96: trata-se da
formação dos professores da educação de nível superior para trabalhar com
EaD. Estamos passando por um processo bastante significativo na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde participo da
coordenação de EaD em cinco cursos de graduação.. Temos uma
equipe de quase 100 professores doutores efetivos da UFSCar e mais
de 500 tutores em formação e atuação nos cursos de graduação da
UAB-UFSCar.

Do ponto de vista da formação de professores, alguns aspectos
já podem ser observados e merecem destaque. A título de exemplo,
podemos citar:

• Mudança do olhar sobre o fazer pedagógico, dando mais aten-
ção ao processo de ensinar e de aprender.

• Modificação pelos professores de sua prática docente na edu-
cação presencial em função do que estão fazendo na educação
a distância.

• Reformulação dos conteúdos e das estratégias pedagógicas tra-
dicionalmente adotadas pelos professores (na EaD e na educa-
ção presencial), em função das dificuldades dos alunos.

• Questionamento dos tutores sobre seu trabalho como sendo ou
não docência.

Esses aspectos são bem visíveis e serão analisados com maior
acuidade muito em breve como parte da pesquisa “Formação Su-
perior pela Educação a Distância: o caso da UAB-UFSCar”. Esta
pesquisa está em fase inicial, mas promete contribuições bastan-
te interessantes para compreendermos as influências sobre a prá-
tica docente nas modalidades de educação presencial e de EaD.
A pesquisa foi apresentada recentemente no IV Simpósio Traba-
lho e Educação (NETE-FaE-UFMG) e gerou alguns questionamen-
tos relevantes.



282 Formação de professores para a educação básica: 10 anos da LBD

Pensar o Brasil, pensar a educação: sobre a função
social da educação a distância na contemporaneidade

Como já foi dito, basta uma rápida análise da relação EaD-LDB-
formação de professores para se perceber que essa articulação propi-
cia ganhos aos professores, ao governo, à comunidade escolar...
ganha a população em geral, ganha o Brasil. Se a proposta de for-
mação de professores prima pela qualidade efetiva, seja ela pratica-
da pela modalidade de EaD ou presencial, vale centrar a análise em
pontos positivos do processo de formação e em seus desdobramen-
tos. Reside aí um grande desafio, pois são bem evidentes os interes-
ses governamentais na modalidade de EaD que, costumeiramente,
divergem dos interesses sociais.

Entretanto, os benefícios não são poucos, também do ponto de
vista dos professores ou da comunidade. O desafio, enfim, é maxi-
mizar os aspectos positivos do processo e amenizar aspectos nega-
tivos, pois estes sempre existirão e não decorrem necessariamente
da EaD em si, mas do mau uso que se faz dela. Isso acontece com
toda e qualquer tecnologia, pois a tecnologia é neutra e nasce es-
sencialmente excludente. Torna-se includente (ou inclusiva, como
querem o dicionários) à medida que esforços são investidos sobre
ela com intenções sociais (MILL, 2006). A EaD como tecnologia não
seria exceção, obviamente.

Vendo pelo lado positivo das tecnologias, a EaD é uma tecno-
logia que vem recebendo enorme atenção para torná-la inclusiva.
Isso trouxe contribuições significativas para consolidar o artigo 2º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996; isto é:
trouxe contribuições para o desenvolvimento pleno para a cidadania e para
o trabalho. Como dissemos anteriormente, a LDBEN vigente repre-
sentou uma importante iniciativa para a população brasileira, pois
o desenvolvimento para a cidadania e para o trabalho são bases de
um processo civilizatório mais humano. Acredito que valha a pena
pensar as linhas e entrelinhas da relação LDB-EaD-formação de
professores-docência-formação em serviço.

Como fechamento da análise, podemos afirmar que a educação
a distância é importante e necessária para o Brasil contemporâneo.
Se a EaD não surgiu comocomocomocomocomo um catalisador de mudanças, ela tornou-
se um deles... e um bom catalisador!
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João Valdir Alves de Souza
Professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG); coordenador do Colegiado de Licenciatura da Faculdade de
Educação da UFMG, gestão 2004-2008; membro do Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFMG.

José Francisco Soares
Professor Titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG); membro do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais
(GAME).

Juçara Dutra Vieira
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educa-
ção (CNTE); vice-presidente da Internacional da Educação (IE).

Júlio Emílio Diniz-Pereira
Doutor em Educação pela Universidade do Estado de Wisconsin-Ma-
dison, Estados Unidos; professor adjunto da Faculdade de Educação
e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG).

Luciola Licinio Paixão
Professora associada da Faculdade de Educação e do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG).

Marcelo Pereira de Andrade
Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP); professor do Departamento de Ciências da Edu-
cação Física e Saúde da Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ); membro do Fórum Permanente das Licenciaturas da UFSJ.

Marcelo Soares Pereira da Silva
Doutor em Educação; diretor da Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal de Uberlândia (UFU); presidente do Fórum Nacional de
Diretores de Faculdades de Educação das Universidades Públicas Bra-
sileiras (FORUMDIR), biênio 2005-2007.

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva
Licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG); especialização em Gestão de Sistemas Educacionais pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG); Secre-
tária Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação desde
junho de 2007.

Maria Malta Campos
Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas; professora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
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Mauro Mendes Braga
Professor do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exa-
tas (ICEX); Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG).

Miguel González Arroyo
Professor Titular Emérito da Faculdade de Educação da Universida-
de Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG).

Otavio Aloisio Maldaner
Professor Titular da Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ/RS).
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